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Introduktion
Manglende lyst eller mulighed for regelmæssige toiletbesøg i løbet af skolendagen kan
have vidtrækkende konsekvenser for elevernes trivsel, læring og sundhed. Dette er
konsekvenser, som ikke kun påvirker eleverne i skoletiden, men konsekvenser, der
påvirker dem resten af livet.
Gode toiletforhold i skolen har stor betydning for elevernes trivsel, læring og sundhed. Fra tidligere
undersøgelser ved vi, at mange folkeskoleelever holder sig i løbet af en skoledag, fordi de ikke har lyst til eller
mulighed for at bruge skolens toiletter. Hvis en elev holder sig en hel dag, kan det give en generel følelse af
utilpashed og ubehag samt symptomer som, hovedpine, mavepine, forstoppelse og ufrivillig vandladning. Alt
dette vil ikke kun påvirke elevernes trivsel, men også påvirke deres læring, da det er svært at koncentrere sig
en hel dag, når man ikke kommer på toilettet. Det er også ofte ved toiletbesøg man får vasket hænder, og ved
manglende toiletbesøg øges risikoen for at sprede smitsomme sygdomme. Manglende toiletbesøg kan
ligeledes betyde at nogle elever ikke får nok vand eller bevidst undgår at spise i løbet af en skoledag for at
undgå eller udskyde toiletbesøg.
Toiletforholdene i skolen kan være medvirkende til, at eleverne får dårlige toiletvaner, som kan føre til
eksempelvis vandladningsproblemer. Der kan være flere ting på spil, når eleverne beskriver, hvorfor de ikke
har lyst til at gå på toilettet. Det er vigtigt at finde ud af, hvad forvaltning og skoler herunder ledelse, lærere
og pædagoger kan gøre for at sikre elevernes trivsel på alle områder, så et basalt behov som toiletbesøg bliver
prioriteret og taget hånd om.
Randers Kommune har valgt at sætte fokus på elevernes brug af skoletoiletterne som en trivselsindsats. I
perioden fra maj til oktober 2017 er der derfor gennemført et pilotprojekt på fem udvalgte folkeskoler i
Randers Kommune. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har, sammen med Randers Kommune,
gennemført pilotprojektet. Formålet har været at få øget viden om, hvilken type indsats der har størst effekt i
forhold til at sikre, at alle elever har lyst til samt mulighed for at benytte skolernes toiletter.
DCUM har, i tæt samarbejde med de fem udvalgte skoler, afprøvet fem konkrete indsatser – én på hver skole.
De fem indsatser er: rengøring, psykologiske forhold, elevansvar, fysiske rammer og organisatoriske forhold.
Denne rapport er udfærdiget på baggrund af pilotprojektet. Rapporten skal fungere som en
handlingsanvisende rapport med inspiration til forvaltningen samt skolerne i Randers Kommune til det
videre arbejde med skoletoiletterne som et element i trivselsarbejdet.

God læselyst
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Hovedresultater
Resultaterne fra dette pilotprojekt viser, at eleverne oplever at problematikker fra samtlige
tematikker påvirker deres lyst til at bruge skolens toiletter. F.eks. oplevelse af rengøring,
frygten for ikke at få fred på toilettet m.m. Der er dog forskel på de forskellige resultater,
som kan ses når man dykker ned i de enkelte indsatser i pilotprojektet.
Fysiske rammer - Assentoftskolen
Det er denne indsats, som forbedrer elevernes opfattelse af toiletforholdene på flest parametre. Eleverne
oplever bl.a., at toiletterne er renere og lugter mindre. Derudover oplever eleverne større privatliv i form af ro
og fred ved toiletbesøg. Før indsatsen var det ca. hver tredje elev der holdt sig, fordi de ikke havde lyst til at
bruge skolens toiletterne. Efter indsatsperioden er det kun hver tiende elev der holder sig.
Organisatoriske forhold - Vestervangskolen
Resultaterne fra indsatsen tegner et knap så entydigt billede. Der var problemer med at måle effekten af
indsatsen på Vestervangsskolen pga. En episode med afføring på væggene i den pågældende uge, hvilket må
antages at være et særligt tilfælde, som ikke er elevernes dagligdagsadfærd på toiletterne. En anden årsag til
at det har været svært at måle effekt på denne indsats kan være, at der er et stort antal elever pr. toilet.
Ændringer i det organisatoriske rammer kan dermed være et mindre vigtigt behov i en situation som
Vestervangskolens sammenlignet med behovet for et øget antal toiletter.
Øget rengøring - Langå Skole
En øget rengøringsfrekvens havde en betydning for elevernes lyst til at bruge skolens toiletter. Det har gjort
elevernes oplevelse af at komme ind til rene toiletter bedre. Efter indsatsen erfarer eleverne ligeledes, at de
ved toiletbesøg oftere har en skraldespand, som ikke er fuld og at der oftere er toiletpapir. I pilotprojektet
tyder det på, at eleverne oplever at en øget rengøringsfrekvens kun giver en kortvarig oplevelse af renere
toiletter, dette kan hænge sammen med antallet af toiletter pr. elev.
Psykologiske forhold - Kristrup Skole
De psykologiske forhold omkring toiletbesøg har været relevante for eleverne. Færre elever er bange for at de
ikke kan låse toiletdøren op igen ved toiletbesøg. Ligeledes er der færre elever som er bange for at gå glip af
noget, når de går på toilettet. Overordnet set er der ligeledes et fald på 5 % af andelen af elever som altid eller
for det meste holder sig fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter. Eleverne oplevede det som
relevant at arbejde med disse emner. Dog har lærerne fundet det vanskeligt at arbejde med
problemstillingerne i mindre grupper.
Elevansvar - Munkholmskolen
Indsatsen viser lovende effekter på mange af de områder, som omhandler elevernes opfattelse af toiletternes
tilstand. Indsatsen har øget elevernes ansvarsfølelse overfor toiletforholdene, og der er nu flere elever, som
gør rent efter sig på toilettet, end der var før deltagelse i pilotprojektet. Eleverne beskriver at mødet med
rengøringspersonalet samt toiletpatruljerne har været særligt godt. Det ses ligeledes, at indsatsen har
forbedret elevernes oplevelse af toiletforholdene herunder renere toiletter.

For konkret uddybning af de enkelte indsatser henvises til kapitlet Indsatsbeskrivelse og resultater.
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Anbefalinger
På baggrund af resultaterne fra pilotprojektet samt tidligere indsatser og nationale
forskningsresultater er de samlede anbefalinger nævnt herunder i en ikke prioriteret
rækkefølge.
Investering
•
•

•

•
•

•

•

Lyset skal kunne tændes og slukkes indefra toilettet og ikke udefra forrummet. Hvis stikkontakten
sidder udenfor toilettet, oplever eleverne, at der bliver leget med lyset, når de er på toilet.
Toiletpapir skal kunne nås uden af eleverne skal rejse sig fra toilettet, samtidig skal øvrige elementer
på toilettet, så som toiletpapirsholder, skraldespand osv., være intakte og placeret korrekt i forhold
til eleverne.
Lyd har en stor betydning og kan med fordel tænkes ind på forskellig vis f.eks. i form af højtalere,
lydisolerede døre eller lyddæmpende lofter. Det giver eleverne en oplevelse af tryghed og en følelse af
ro og privathed ved toiletbesøg.
Dørlåsene til toiletterne udskiftes så de virker efter hensigten. Ligeledes kan markering af, hvorvidt
toilettet er optaget eller ledigt gøre, at elevernes frygt for at blive forstyrret ved toiletbesøg mindskes.
Antallet af elever pr. toilet skal være tilstrækkeligt. DCUM og Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 elever
pr. toilet i indskoling og 15 elever pr. toilet til mellemtrin og udskoling. På f.eks. Kristrup Skole
fortalte eleverne, at de havde to toiletter til afbenyttelse ved deres klasser. Dvs. at de er ca. 42 elever
pr. toilet.
Særlige bygningselementer på skolens toiletter kan give eleverne en oplevelse af, at det er ulækkert
eller beskidt. F.eks. kan gulve med cementfuger, som bl.a. kan skabe lugtgener, udskiftes til fugefrie
gulve.
Rengøringsfrekvensen skal være tilstrækkelig i forhold til antallet af elever pr. toilet samt
belastningen over dagen

Adfærd
•
•
•
•
•

•

Læring omkring skoletoiletternes rengøringsforhold giver eleverne indblik i at toiletterne er mere
rene end de troede. Sæt et møde med rengøringspersonalet på skoleskemaet.
Toiletpatruljer i klasserne giver et øget fokus på toiletternes tilstand, og kan overordnet øge elevernes
tilfredshed med skolens toiletter og deres rengøringsniveau.
Kønsopdelte toiletter kan være med til at øge lysten til at bruge skoletoiletterne.
Ved klasseopdelte toiletforhold kan udformning af toiletregler på klassen være med til at skabe
ejerfornemmelser over toilettet.
Giv mulighed for at tilgodese elevernes individuelle behov og give eleverne større fleksibilitet ift.
hvornår de mærker deres behov for at gå på toilet. På tværs af interviewene blev det beskrevet som
svært, hvis ikke eleverne måtte gå på toilet i timen, fordi det ofte var der, de mærkede deres behov
for toiletbesøg.
Tal med eleverne omkring de barrierer, der kan være forbundet med at gå på toilet i skolen, herunder
frygten for at det lugter eller er lydt, at være nervøs for at gå glip af noget med vennerne eller at være
bange for at blive forstyrret af andre.
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Metodebeskrivelse
Omdrejningspunktet for pilotprojektet var igangsættelse og udvikling af fem konkrete tematiske indsatser på
fem udvalgte folkeskoler i Randers Kommune. De fem indsatser blev gennemført med én tematisk indsats pr.
skole. Til at belyse indsatsernes virkning i praksis blev eleverne, samt relevant personale herunder lærere,
rengøringspersonale, serviceleder/medarbejder og ledelsen inddraget igennem spørgeskemaundersøgelser,
interviews og logbogsnoteringer.
Projektets overordnede design ses i figur 1 herunder.

Munkholmskolen

Psykologiske forhold

Handlingsanvisende
rapport

Fysiske rammer

Elever og ledelse

Kristrup Skole

Rengøring

Spørgeskema (runde 2)
Opfølgende interviews

Assentoftskolen

Spørgeskema (runde 1)

Langå Skole

Elevansvar

Organisering

Vestervangskolen

Ved projektstart fik de fem udvalgte skoler mulighed for at indgive ønske om, hvilken indsats de ville
foretrække at arbejde med. Indsatserne blev endeligt fordelt af Randers Kommune. Herefter udviklede
DCUM indholdet i de enkelte indsatser med afsæt i skolernes kontekst. Den første runde i
spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i uge 24 -25. De enkelte indsatser på hver af de fem skoler blev
igangsat og afviklet fra uge 33-38.
I uge 39 blev anden runde i spørgeskemaundersøgelsen gennemført efterfulgt af fokusgruppeinterviews med
udvalgte elever fra de enkelte skoler. Derudover blev der gennemført telefoninterviews med de deltagende
skoleledere.
Målgruppen for indsatsen var elever, som ved projektstart, gik i 4. og/eller 5. årgang på Assentoftskolen,
Langå Skole, Kristrup Skole, Munkholmskolen og Vestervangsskolen.
I nedenstående tabel ses hvilke elever, der indgår i pilotundersøgelsen fordelt på de fem skoler. På
Vestervangsskolen benytter yderligere 78 elever, fra daværende 5.årgang, det valgte toiletområde. På
Assentoftskolen er der ligeledes 83 og 53 elever fra 6.-7.årgang, som også bruger toiletblokken. Disse elever
indgår dog ikke i analyserne.
Tabel 1: Fordeling af indsatsområde og valg af målgruppe.
Skole
Deltagende klassetrin
Vestervangskolen
4. årgang
Langå Skole
4.-5. årgang
Munkholmskolen
4.-5. årgang
Assentoftskolen
4.-5. årgang
Kristrup Skole

4. årgang

Antal klasser
3 klasser på årgang
2 klasser pr årgang
2 klasser pr årgang
3 klasser pr årgang

Antal elever
83 elever
85 elever
91 elever
159 elever

4 klasser på årgang

83 elever

For udvidet information om udvælgelse af målgruppe, udvikling af spørgeskema og valg af interviewform
henvises til metodeappendikset, der er vedhæftet som bilag 1. Anvendte spørgeskema og eksempel på
interviewguide er ligeledes vedhæftet som bilag 2 og 3.
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Indsatsbeskrivelse og resultater
I følgende afsnit vil de enkelte indsatser blive beskrevet og resultaterne præsenteres.
Resultaterne består af en kombination af henholdsvis resultater fra
spørgeskemaundersøgelsens før - og efter måling samt fokusgruppeinterviews.
Fysiske rammer - Assentoftskolen
Fysiske rammer, såsom antallet af toiletter, indretning samt lyd-og lugtgener har stor betydning for trivslen
på skoletoiletterne. Ifølge undervisningsmiljøloven skal undervisningen foregå sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt1. Sundhedsstyrelsen og DCUM anbefaler endvidere, at der er maks. 10
elever pr. toilet i indskolingen og 15 elever pr. toilet fra mellemtrinnet og op til udskolingen. Det er dog langt
fra alle skoler, som er i stand til at efterleve disse anbefalinger. Det er vigtigt, at indretningen er med til at
skabe et behageligt rum, hvor gulve og vægge skal være lette at rengøre. Farver som bringer gode
associationer frem hos eleverne kan være med til at forbedre toiletoplevelsen. Belysningen er vigtigt for at
skabe tryghed og medvirke til en bedre orientering. Udluftning er med til at mindske lugtgener og sikre, at
det ikke står i vejen for, at eleverne bruger toiletterne. Det er vigtigt, at toilettet er lydisoleret, så man ikke
behøver at frygte, at klassekammeraten kan høre én på toilettet samt at det er et sted, hvor man kan være i
fred og ro.
Indsatsen
DCUM foretog en analyse af Assentoftskolens toiletters fysiske forhold. På det første besøg på skolen deltog
skolelederen samt servicelederen. Det gjorde det muligt for DCUM, at få deres perspektiv på, hvad de
oplevede som særligt problematisk.
På Assentoftskolen er der en toiletgang, som bruges af 4,5,6 og 7.årgang. Yderligere har 7.årgang toiletter
bestående af 3 båse, som er tilknyttet deres gang. Eleverne bruger dog helst ikke disse toiletter, idet de
enkelte toiletter er opdelt i båse med tynd væg og det derfor ikke er muligt at opnå et ønsket privatliv.
Opbygningen i den valgte toiletgang har den fordel, at det er murede vægge, som giver eleverne det ønskede
privatliv omkring deres toiletbesøg.
Indsatsen vedrørende de fysiske rammer blev derfor at forbedre toiletforholdene i toiletgangen. Toiletgangen
gav mulighed for at teste flere elementer ved de fysiske rammer som kan have positiv effekt på
toiletforholdene. Indsatsen på Assentoftskolen blev følgende:
• Inddragelse af opbevaringsrum for enden af toiletgang, som ændres til pissoirers og håndvask
• Opsætning af glasvæg, midt på gangen til let afskærmning mellem drenge og piger
• Opsætning af lyddæmpende lofter
• Opsætning af højtalere i hver ende af toiletgangen
• Maling af bagvæg på alle toiletterum i toiletgangen i forskellige farvenuancer.
• Udskiftning af gulv i hele toiletgangen.
Opmærksomhedspunkter i implementeringen
Der blev sent i projektet etableret et samarbejde med forvaltningen; Ejendomsservice hvilket gjorde at
renoveringsprojektet lappede ind over sommerferien. Det var derfor ikke muligt for Assentoftskolen at blive
klar med alle ændringerne til projektopstart. Der blev holdt officiel indvielse i uge 37. Indtil da havde alle
ændringerne i ugerne fra 34-37 været tilgængelige for eleverne, undtagen musik i toiletgangen. Eleverne har
været tæt involveret i processen omkring indsatsen, og derfor blev der gjort meget ud af at indvie de
renovererede toiletter med en officiel indvielse med mediedækning.

Undervisningsmiljøloven (Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø): Lov nr. 166 af 14. marts 2001

1
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Billederne herunder viser de renoverede toiletter før og efter indsatsen.

Resultater for indsatsen fysiske rammer
I spørgeskemabesvarelsen fra Assentoftskolen, er det tydeligt at se, at ændringerne i de fysiske rammer har
haft en positiv effekt på elevernes trivsel på skoletoiletterne. I fokusgruppeinterviewet, med seks elever fra
Assentoftskolen, udviste de ligeledes generelt stor tilfredshed med ændringerne af de fysiske rammer.
I spørgeskemaundersøgelsen er der sat ’værst tænkelige scenarie’ som værende, at eleverne holder sig i løbet
af skoledagen, fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter.
Eleverne har svaret på, hvorvidt de altid, for det meste, en gang i mellem, sjældent eller aldrig holder sig
fordi, de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter.
Figur 2 nedenfor viser elevernes besvarelse på spørgsmålet. Den øverste søjle viser, at før toiletgangen blev
renoveret, angav knap hver tredje elev at de altid eller for det meste holdte sig, fordi de ikke havde lyst til
at bruge skolens toiletter. I den nederste søjle ses elevernes besvarelse efter toiletgangen blev renoveret. Her
er det kun hver tiende elev der holder sig altid eller for det meste fordi de ikke har lyst til at bruge skolens
toiletter.
Figur 2 ’Holder du dig, fordi du ikke har lyst til at bruge skolens toiletter’ fordelt på måling før pilotprojektet
og ved afslutning af pilotprojektet.
før (n=147)
efter (n=142)

9
4

20
6

29

15
Altid

17

26

32
For det meste

En gang i mellem

42
Sjældent

Aldrig
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En af de ting eleverne fremhæver i fokusgruppeinterviewet er, at de synes toiletterne er blevet renere. Der er
enighed om det hænger sammen med at toiletforholdene nu fremstår nye. En elev forklarer det med, at:
Elev: … man tænker det gamle kan være lidt lige meget fordi det var gammelt

Elevernes oplevelse af toiletterne som renere går igen i spørgeskemaet. Før var der kun lidt over 1 ud af 10
elever, som angav at toiletterne altid eller for det meste var rene (ingen i altid). Ved projektets afslutning er
der derimod 7 ud af 10 elever som angiver at toiletterne altid eller for det meste er rene. Det ses tydeligt
herunder i figur 3, hvor man f.eks. kan se, at der er 58 % flere elever som oplever, at toiletterne altid eller for
det meste er rene.
Figur 3 ’Synes du toiletterne på skolen er rene?’ fordelt på måling før pilotprojektet og ved afslutning
før (n=147) 0
efter (n=142)

14

41

8

33
64

Altid

For det meste

En gang i mellem

12
22

Sjældent

5 1

Aldrig

I pilotprojektet er elevernes oplevelse af lugtgener i forbindelse med toiletbesøg er blevet markant forbedret.
Ved projektstart angav 3 ud af 4 at det meget tit eller tit lugtede dårligt på toiletterne. Ved projektafslutning
er det kun 1 ud af 4. Et interessant fund i fokusgruppeinterviewet er, at eleverne ikke har lagt mærke til
ændringerne med det nye gulv, og de derfor heller ikke er bevidste om, hvorvidt det har indflydelse på
lugtgenerne på toilettet. De beskriver dog, at lugten på toilettet er blevet bedre. Dermed kan det antages, at
det ikke er tydeligt for eleverne, hvad der udgør en væsentlig forbedring på rengøringsdelen, men blot at det
er bedre end det var før. Dette kan være med til at forklare at elevernes oplevelse af skoletoiletterne på
Assentoftskolen ikke kun er blevet forbedret på områder, der indgår i indsatsbeskrivelsen, men at
forbedringerne påvirker elevernes oplevelse af toiletternes tilstand i bredere forstand.
I spørgeskemaundersøgelsen angiver eleverne ved 2. spørgerunde at låsen altid virker på skolens toiletter,
hvilket kan indikere at eleverne generelt er blevet mere positive overfor toiletterne og lysten til at bruge
toiletterne er steget.
I fokusgruppeinterviewet giver eleverne udtryk for, at noget af det der særligt har betydning for dem er, at
de kan opnå ro og fred ved toiletbesøg. Derfor har musikken, der strømmer ud af højtalerne forbedret
deres oplevelse. En pige fra Assentoftskolen beskriver i interviewet, at hun nu har mere lyst til at gå på toilet
på skolen fordi:
Elev: Fordi at før der synes jeg, det var ret irriterende fordi, at man tænkte hele tiden over om det er nogen
som kan høre mig og sådan noget

Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at færre elever er nervøse for at blive forstyrret, når de går på toilet og
færre angiver, at de helst vil have en ven eller veninde med på toilet. Dette kan betyde, at eleverne oplever de
nye toiletter som mere trygge og rare at være på. Flere elever, som eksemplificeret herunder, giver udtryk for
i fokusgruppeinterviewet, at det er en ”træls oplevelse”, når andre elever hiver i døren, når man er på toilet,
selvom de godt ved, at det blot er en vane for at tjekke om, der er optaget.
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Et løsningsforslag de angiver i fokusgruppeinterviewet er låse, hvor man kan se, hvorvidt der er optaget eller
ledigt.
Elev 1: Hver gang de sådan skal på toilet, så river de i de alle døre (for at se om der er fri)
Elev 2: Det kunne være fedt med sådan nogle døre hvor man kan se om der er optaget (rødt/grønt)

Opsamling
Indsatsen på Assentoftskolen vurderes til at have forbedret elevernes oplevelse af og lyst til at bruge skolens
toiletterne. Dette gælder særligt i forhold til lyd og lugtgener samt følelsen af at gå på et rent toilet.
Indsatsens effekter rammer bredt. Elevernes oplever f.eks. at låsen til toiletterne oftere virker, på trods af at
disse ikke er udskiftet. Dette kan indikere at forbedringerne har givet eleverne en generel mere positiv
oplevelse af toiletforholdene og elevernes lyst til at bruge skoletoiletterne er steget i løbet af indsatsperioden.
Trods forbedringer i oplevelsen af ro og fred på toilettet, er der stadig et behov for fokus på at sikre at
eleverne bliver mindre forstyrret under toiletbesøg ved, at andre elever hiver i døren.
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Organisatoriske forhold - Vestervangsskolen
En løsning mod gode toiletvaner og bedre toiletforhold kan være en god organisering. Organisering af
toiletterne indbefatter f.eks. ændringer i brug. Kønsopdeling kan f.eks. øge elevernes lyst til at bruge
toiletterne. Ligeledes er det med til at skabe et tilhørsforhold, hvis hver klasse, årgang eller område har sit
eget toilet. Gode vaner i forbindelse med toiletbesøg kræver at man sikre den rette organisering af inventar
på toilettet. Er toiletpapirsholderen f.eks. placeret i en afstand, hvor eleverne kan nå den uden at skulle rejse
sig. Et andet vigtigt element for at skabe gode vaner omkring toiletbesøg er at sikre, at eleverne skal bruge
mindst mulig energi på at træffe det rigtige valg. Dette kan gøres ved at understøtte den ønskede adfærd dvs.
gode rutiner på toilettet. Det kan f.eks. bestå i vejledende materiale om håndhygiejne og rengøring. Dette kan
bidrage til, at der bliver skabt gode toiletvaner, som bidrager til renere toiletter og en øget lyst til at bruge
dem.
Indsatsen
På Vestervangsskolen har 4. og 5.årgang som udgangspunkt tre toiletter tilknyttet. To toiletter ved enden af
deres gang og ét toilet nedenunder. Derudover er der to toiletter tilgængelige for alle elever tæt på skolens
sportshal ved indgangen.
Da eleverne har et begrænset antal toiletter tilgængeligt i forhold til elevgruppens størrelse vurderes det, at
det ikke er en god strategi, at begrænse eleverne til kun at måtte bruge et bestemt toilet. Den overordnede
strategi går derfor ud på at sikre synligheden af alle de toiletter, som er til rådighed. Idet der er mange elever
om få toiletter, så det er vigtigt at få flyttet alt, hvad der ikke har med toiletbesøg at gøre ud fra toiletterne, fx
vanddrikning, omklædning mv. Da ny brug af toiletterne kræver ændrede vaner og adfærd, er det lærernes
opgave at sikre, at eleverne løbende i projektperioden bliver mindet om, hvilke toiletter de har til rådighed
samt det at drikkevand og klæde om bør foregå andre steder udenfor toiletterne. Ved at inddrage eleverne i
ændringerne øges sandsynligheden for at eleverne ændrer deres adfærd og vaner. Indsatsen på
Vestervangskolen blev følgende:
•

Udformning af vejledende illustrationer på toiletterne bestående af: påmindelse om håndvask,
påmindelse om at bruge affaldsspanden, skydeskive i kumme, samt opfordring til at prøve at ramme
skydeskiven.

•

Udskiftning af defekte enheder f.eks. manglende toiletpapirholder, manglende lys, defekte lamper
samt skraldespande.

•

Placering af affaldsbeholdere under håndpapirholderen, placering af sæbedispenser i en højde, hvor
alle kan nå og toiletpapirsholderen placeres så eleverne undgår at skal rejse sig op for at nå det.

•

Opsætning af en vanddispenser ude foran toiletterne på gangen ved 4-5.årgang.

•

Opsætning af plakater som påminder om ny brug af toiletterne.

Øverst på næste side vises eksempler på vejledende elementer samt den opsatte vandpost.
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Opmærksomhedspunkter i implementeringen
Samarbejdet og dialogen med Ejendomsservice blev igangsat senere end planlagt. Det betød at udbedring af
defekte enheder på toiletterne og vanddispenseren først blev opstillet sidst i uge 33, hvor det var tanken at
det var sket tidligere i forløbet.
Resultater for indsatsen organisatoriske forhold
Resultaterne fra indsatsen vedrørende ændret organisering tegner et mere forskelligrettet billede end de
andre indsatser. Elevernes oplevelse af toiletterne ser på nogle parametre forværrede ud, og på andre bedre. I
interviewet blev det anskueliggjort at eleverne oplevede at toiletterne måske var blevet lidt renere i efteråret.
Da vi spurgte ind til hvorfor, svarede en elev:
Elev: rengøringsdamen kan have taget sig mere sammen og vi børn kan have taget os mere sammen,
fordi vi er blevet ældre

I spørgeskemaundersøgelsen kan man se, at andelen af elever som angiver, at de holder sig, fordi de ikke har
lyst til at bruge skolens toiletter næsten er uforandret fra projektstart i maj til projektafslutning i oktober.
Der er 3 % flere som holder sig ved afslutning end før projektet. Eleverne kommer i fokusgruppeinterviewet
med mulige forklaringer på deres oplevelse af manglende forbedringer af toiletforholdene efter
projektperioden. Da eleverne i interviewet bliver spurgt til hvorvidt de tror, der er færre elever, der holder sig
for ikke at gå på toilet i skolen, er deres svar modsatrettede. En elev svarer, at det muligvis er blevet lidt
bedre. En anden elev forklarer:
Elev: det er måske en dum uge du spørger, for hvis man tænker på den her uge så er der sikkert ikke

Der henvises her til at der på et af toiletterne, af flere omgange, har været smurt afføring op ad væggene i den
pågældende uge, og at rengøringen i den forbindelse ikke har været tilstrækkelig. Denne oplevelse kan have
påvirket elevernes oplevelse af hvorvidt toiletforholdene er forbedret efter indsatsen vedrørende ændret
organisering. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, at eleverne er blevet bedt om at vurdere deres
toiletters tilstand og deres oplevelse af toiletterne i en uge, hvor forholdene ikke har været normale. I
interviewsituationen var det generelt svært at få eleverne til at give feedback på de vejledende plakater,
klistermærker og skydeskiver samt de resterende elementer i pilotprojektet.
En elev beskriver, at han har lagt mærke til det, men giver udtryk for at det ikke har en betydning for ham.
I: var det sjovt med skydeskiver
Elev: ja, men jeg kunne i forvejen godt ramme toilettet
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I fokusgruppeinterviewet beskriver eleverne at de ikke har tænkt over om den nye vandpost afhjalp presset
på toilettet. Plakaterne, som henviser til andre toiletter i tilfælde af kø, har ikke virket, idet der er for langt
hen til de ekstra toiletter, der henvises til. Dette er en vigtig pointe idet der for disse elever, ca.162 fordelt på
4. 0g 5.årgang, er tre toiletter tilgængelig nær deres klasselokaler. Det betyder, at der er ca. 54 elever pr.
toilet, som må ses som anselig belastning på de toiletter eleverne har i nærheden. I den pågældende uge har
det ene toilet været lukket, pga. afføring på væggen, hvilken har skabt et yderligere pres på de to resterende
toiletter. I figur 4 kan det ses at andelen af elever som altid, for det meste eller en gang i mellem holder sig
fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter er steget. Før angav f.eks. 9 % af de altid holder sig, nu er
det steget til 12 %. Dette er den eneste indsats, hvor der er flere elever, som holder sig efter projektafslutning.
Vi kan ud fra analyserne ikke forklare denne stigning. En mulig forklaring kan dog være, at projektet har øget
elevernes fokus på toiletforholdene, hvilket kan have gjort, at de nu er mere opmærksomme på, at der er for
få toiletter.
Figur 4 Holder du dig, fordi du ikke har lyst til at bruge skolen toiletter? fordelt på måling før
pilotprojektet og ved afslutning
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I fokusgruppeinterviewet er vi blevet opmærksomme på emner under de organisatoriske rammer, der kan
være gavnlige for det videre arbejde. Låsene på skoletoiletterne er de emner, der fylder meget. På et af
toiletterne er der en lås, som går i baglås, hvis ikke man ved, hvordan man skal betjene den. Det gør eleverne
meget usikre. En elev beskriver, at hun ikke bruger toiletterne fordi:
Elev: ved den ene klasse ligger der en tørret gul plet på brættet, det har jeg ikke lyst til at bruge og det
andet er jeg bange for at bruge fordi låsen går i baglås

Ligeledes er der flere der italesætter at låsene kan åbnes udefra, hvilket gør at eleverne er nervøse for ikke at
kan sidde i fred og ro. Eleverne kommer dog selv med et bud på, hvad der kan afhjælpe problemet, så de kan
blive mere trygge ved at bruge toiletterne og dermed øge deres lyst til at bruge skoletoiletterne. Alle eleverne
er enige om, at de bedst kan lide de låse, man slår til siden, frem for dem man drejer rundt, fordi:
Elev 1: så kan man bedre se der er låst
Elev 2: og man kan ikke åbne dem udefra

Ligeledes forklarer de, at det også vil gøre en stor forskel, hvis lyset kan tændes og slukkes indefra toilettet og
ikke udefra, som det er tilfældet nu. Eleverne oplever nemlig ofte, at der bliver leget med lyset, når de er på
toilet.
Opsamling
Der har været vanskeligt at måle effekten af indsatsen på Vestervangsskolen pga. omstændighederne med
afføring på væggene i en af de pågældende uger. Det må antages at være et særligt tilfælde, som ikke er
elevernes normale adfærd på toiletterne. En anden årsag til at det var svært at måle effekt, på denne indsats
kan være, at der er et stort antal elever pr. toilet. Ændringer i antallet af toiletter virker til at være et mere
nødvendigt behov at imødekomme, før organisatoriske ændringer såsom vejledende plakater og ændring i
adfærd og vaner kan få en større betydning blandt eleverne. Derudover anbefales det at arbejde videre med
organiseringen f.eks. placeringen af skoletoiletternes låse samt at sikre at lyset betjenes indefra.
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Øget rengøring - Langå Skole
En indsats bestående af øget rengøring blev valgt fordi en stor del af eleverne på landsplan, som svarer, at de
er uenig eller helt uenig i, at skolen toiletter rene og pæne. I 2017 var det knap 58% af eleverne på landsplan
og i 2016 var det helt oppe på 65 %2. Lovgivningsmæssigt er der ikke foreskrevet regler for antallet af toiletter
på undervisningssteder, men det er et væsentligt element af et godt undervisningsmiljø. DCUM og
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der er 10 elever pr. toilet i indskolingen, og 15 elever pr. toilet på
mellemtrinnet og udskolingen. Det er dog ikke alle skoler der kan leve op til disse anbefalinger. Hvis ikke
toiletterne bliver gjort rent, tilsvarende med hvor stor en elevbelastning der er, kan det være med til at
forklare hvorfor 58 % af eleverne i Randers Kommune i trivselsmålingen 2017 svarer at de er helt uenig eller
uenig i at deres toiletter er pæne og rene. Derfor anses rengøringsforholdene for at være et vigtigt
indsatselement at undersøge i forbindelse med at forbedre og øge elevernes lyst til at bruge skoletoiletterne i
relation til trivselsarbejdet.
Indsatsen
På Langå Skole er der i gennemsnit én klasse pr. toiletbås på skolen og dermed et større antal elever pr. toilet
end det anbefales. På Langå Skole havde de forud for projektperioden én totalrengøring dagligt, omkring kl.
16.00. Derudover var der én soigneur løsning i mellem kl. 11.-11.30, hvilket er et toilettjek, hvor der gøres
rent ved behov. Skolen havde forud for projektperioden besvær med at sikre at soigneurrengøringen blev
foretaget på det aftalte tidspunkt. Det betød, at toiletterne ofte stod i mange timer uden at blive tilset og
rengjort. Tilmed havde Langå Skole vandløse pissoirs som udløste lugtgener, og forstærkede elevernes følelse
af at komme ud på et toilet, der ikke var rent. Indsatsen på Langå Skole blev derfor en fordobling af
rengøringsindsatsen. Det blev valgt under antagelse af, at det ville efterlade toiletterne i en generel renere
tilstand og dermed ville øge elevernes lyst til at bruge toiletterne. Derudover blev der rettet op på det ustabile
udføringstidspunkt. Indsatsen på Langå Skole blev følgende:
•
•

2 totalrengøringer - kl.11.00 og efter kl. 16.00
2 soigneur løsninger – ca. kl. 9.00 og 13.30

Ekstra evalueringselement
Servicelederen og det udøvende rengøringsfirma blev bedt om at føre logbog over toiletternes tilstand. Derfor
blev rengøringsfirmaet tildelt 5 minutter ekstra pr. besøg til at notere i logbog. Servicelederen fik 2 x 10
minutter dagligt til at kunne tjekke toiletterne og notere i logbogen. Det blev gjort for at indsamle viden om
beregning af antal rengøringer var passende og tillige få en bedre fornemmelse af behovet på længere sigt.
Ligeledes fungerede logbogen også som en måde at undersøge, hvorvidt indsatsen blev udført som tiltænkt.
Opmærksomhedspunkter i implementeringen
Da der ikke kunne findes en holdbar løsning til skolens vandløse pissoirs blev der lukket ned for brugen af
pissoirs inden projektperioden. Langå Skole og Ejendomsservice indgik aftale om at udskyde forestående
udskiftning af alle papirservietter og sæbedispensere (en indsats som Ejendomsservice havde iværksat på alle
folkeskoler i Randers Kommune). Det havde betydet en parallelindsats, hvilket med stor sandsynlighed
kunne vanskeliggøre måling af effekten af rengøringsindsatsen.
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Effekter på indsatsen øget rengøring
På Langå skole er elevernes oplevelse af toiletterne delvist forbedret. Hvorvidt der er sæbe tilgængeligt og
noget at tørre hænderne i, er elevernes oplevelse dog blevet forringet i projektperioden. På de resterende
spørgsmål vedrørende rengøring er elevernes oplevelse blevet forbedre. Før den øgede rengøringsindsats var
det hver tredje elev som oplevede at skraldespanden var fyldt, når de skulle bruge den. Efter
rengøringsindsatsen er det kun knap hver femte elev. 8 % flere oplever at der altid eller for det meste er
toiletpapir. Derudover er andelen af elever som synes at toiletternes gulve og vægge meget tit er ulækre faldet
med knap 10 %. Sidst men ikke mindst er der 4 % færre elever der oplever, at det altid eller for det meste
lugter dårligt på skolens toiletter.
Gennemgangen af de logbøger som det udøvende rengøringsfirma og servicemedarbejderen har udfyldt er
med til at tegne et billede af toiletternes tilstand igennem indsatsperioden med øget rengøring.
Rengøringsfirmaet har oftest udført rengøringen som aftalt. Servicemedarbejderen beskriver ligeledes på de
fleste dage at toiletterne er rene, men at særligt drengetoiletterne lugter slemt. Dette har ved
projektafslutning fået skolen til at gå videre med dette problem, hvorfor der er besluttet at gulvene på
drengetoiletterne skal udskiftes til fugefrie gulve. Dette kan også være med til at forklare, hvorfor eleverne
ikke har oplevet en større forbedring på lugtgenerne ved en fordobling af rengøringsindsatsen.
På spørgsmålet vedrørende hvor rene toiletterne er, er elevernes oplevelse forbedret. I figur 5 herunder ses
det samtidig, at ingen elever efter pilotprojektets afslutning angiver at toiletterne altid er rene, dog er
andelen som mener at det for det meste er rent steget. Der betyder at før angav 7 % af toiletterne altid eller
for det meste var rene, hvorimod det er 12 % som efter projektafslutning angiver at de altid eller for det
meste er rene. Hvis man ser på den negative ende af skalaen er der dog 2% flere som efter afslutning angiver
at det aldrig er rent, hvorimod andelen som angiver at toiletterne sjældent er rene er faldet med 6 %.
Figur 5 ‘Synes du toiletterne på skolen er rene?’ fordelt på måling før pilotprojektet og ved afslutning
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Når vi ser på andelen af elever som holder sig, fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter var det 50%
af eleverne som altid eller for det meste holdt sig før projektstart. Ved projektafslutning er det derimod kun
45 %. Samtidig er andelen af elever som aldrig holder sig faldet fra 11 % til 8 %.
Figur 6 ’Holder du dig, fordi du ikke har lyst til at bruge skolens toiletter’ fordelt på måling før
pilotprojektet og ved afslutning’
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Hvis man sammenholder dette med det gennemførte fokusgruppeinterview med nogle af skolens elever, så er
det det samme billede, som tegner sig hos dem. Eleverne har lagt mærke til at det er blevet renere, og de kan
godt genkende at det ikke lugter nær så meget på toiletterne. Nogle af eleverne tror, at der er færre, der
holder sig nu, mens andre beskriver, at de stadig holder sig. En elev beskriver sin oplevelse således:
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Elev: det er blevet renere end sidste år, men jeg holder mig stadig. Når det er rent nu, så går der en halv time så er det
beskidt igen

Oplevelsen ovenfor beskriver ikke kun at toiletternes tilstand hurtigt går fra rent til beskidt, men også et
vigtigt aspekt, nemlig at øget rengøring ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt for at få elevernes lyst til at bruge
toilettet til at stige. Ved brainstorming sidst i interviewet, hvor eleverne beskrev, hvad de kunne tænke sig,
der blev lavet om så det var rarere at gå på toilet beskrev de, at lyset ikke altid virker og at censoren er
udenfor toiletrummet, så det ikke hjælper at bevæge sig inde på toilettet. Tilmed beskriver eleverne at
lyddæmpende vægge ville gøre en forskel.
Elev 1: nogle steder kan man kigge over, så man kan sagtens høre alt. Man kan høre alt hvad folk snakker om, det er
jo heller ikke rart for dem
Elev 2: jeg så i Ultranyt at nogle havde fået andre farver, musik og lys – det kunne være rart her

Her henvises der til de ændringer der i forbindelse med pilotprojektet er lavet på Assentoftskolen, hvis
indsats er de fysiske rammer. Ændringerne af skolens toiletter er noget de mener er vigtige at prioritere og
som ofte bringes til dialog i skolens elevrådet. En elev beskriver vigtigheden af at skolen handler på elevernes
toiletforhold:
Elev 2: Jeg ved godt skolen ikke har mange penge, men det er virkelig noget de burde spare op til!

Opsamling
En øget rengøringsfrekvens har således haft en betydning for elevernes lyst til at bruge skolens toiletter.
Indsatsen har forbedret elevernes oplevelse af at komme ind til rene toiletter. Efter indsatsen erfarer eleverne
ligeledes, at de ved toiletbesøg oftere har en skraldespand, som ikke er fuld og at der oftere er toiletpapir.
Eleverne oplever at en øget rengøringsfrekvens kun giver en kortvarig oplevelse af renere toiletter. Det kan
hænge sammen med antallet af toiletter pr. elev. Ligeledes kan det anbefales at der arbejdes med, at eleverne
får en større følelse af ro og fred ved toiletbesøg, hvilket de selv fremhæver som vigtigt for deres lyst til at
bruge toiletterne.
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Psykologiske forhold - Kristrup skole
Når elever skal på toilet i skoletiden, kan det skabe situationer forbundet med usikkerhed. Det kan hos de
yngre elever f.eks. omhandle utryghed i forhold til at være alene på toilettet. Hos de ældre elever er det
derimod oftere frygt for at blive forstyrret. Derudover omhandler det også frygten for at ryge ud af den
igangværende aktivitet, hvis man skal på toiletbesøg. Det kan tillige være frygt for at andre kan lugte eller
høre, når man er på toilet. Hos nogle elever kan denne utryghed være så stor, at de helst springer et
toiletbesøg over. En dialog om disse barrierer og tabuer er vigtigt for at eleverne kan få italesat overfor
hinanden, hvad de oplever er på spil. En indsats, hvor der stilles skarpt på barrierer for at gå på toilettet,
anses derfor som værende yderst relevant, hvis man gerne vil forbedre elevernes lyst til at bruge toiletterne.
Indsatsen
Toiletbesøg er ofte et tabuiseret og svært samtaleemne. Derfor er der i denne indsats et særligt fokus på
oplysningskampagner og dialog med forældre, lærere og elever omkring emnet. DCUM har til denne indsats
udviklet et undervisningsmateriale, hvor formålet er at starte en dialog om nogle af de barrierer og tabuer,
der kan være forbundet med at gå på toilet på skolen. I indsatsperioden var der i den første uge planlagt et
fyraftensmøde, hvor forældre og lærere skulle informeres om pilotprojektet, herunder vigtigheden af gode
toiletforhold med et rettet blik på de psykologiske forhold omkring et toiletbesøg. Dette havde til formål at
skabe bevidsthed og indsigt omkring projektet, og dermed sikre forældrenes opbakning omkring projektet.
Som supplement hertil blev der udviklet en informationsfolder med samme indhold, som blev sendt
elektronisk til forældrene samt udleveret i fysisk form.
Eleverne fik hver uge en fortælling, de skulle arbejde med i grupper af maks. 3 personer. Historien handler
om fiktiv elev, fordi det må antages at det er nemmere at forholde sig til sammenlignet med at tale om, hvad
man selv synes er pinligt. Til historien er der tilknyttet et sæt dialogspørgsmål, som handler om fortællingen
samt arbejdsspørgsmål, der relaterer sig til klassen. Til slut i lektionen udarbejder grupperne to-tre
toiletregler, som de finder vigtige for at sikre det gode toiletbesøg. Denne øvelse skal fungere som en indgang
til, at eleverne i fællesskab kan være med til at skabe rammerne for, at toiletbesøg på skolen bliver en bedre
og mere tryg oplevelse. Hver uge blev eleverne stillet overfor en ny fortælling, som behandler en ny situation,
hvor en fiktiv elev oplever en psykologisk barriere i forbindelse med at gå på toilet. De barrierer der bliver
behandlet er frygten for:
• at være alene på toilet
• at blive udelukket fra legen
• at blive forstyrret af andre
• lyd og lugt på toiletbesøg
Ekstra evalueringselement
Lærerne er, efter hver undervisningslektion i hele indsatsperioden, blevet bedt om at udfylde en logbog med
fire spørgsmål. Logbogen er blevet brugt til at belyse kvaliteten af undervisningsmaterialet, herunder
hvorvidt det har passet til de problemstillinger eleverne oplever og om opgaveformen har fungeret efter
hensigten. Ligeledes har det været hensigten med logbogen at få viden om, hvorvidt undervisningen var
udført som tiltænkt og om der eventuelt har været afvigelser og i så fald hvorfor dette kan få betydning for
evalueringen af indsatsens effekt.
Opmærksomhedspunkter i implementeringen
Grundet manglende tilmelding blev fyraftensmødet på Kristrup Skole aflyst dagen før.
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Resultater for indsatsen psykologiske forhold
Resultaterne på indsatsen vedrørende psykologiske forhold viser både uændrede og lettere positive
resultater. I spørgeskemabesvarelsen kan man f.eks. se at andelen af elever som er nervøse for at blive
forstyrret, når de er på toilet er steget en smule. Som det ses i figur 7 herunder, var ved projektstart f.eks. 13
% som altid eller for det meste var nervøs, hvorimod det ved afslutning er 14 %. Derudover er kategorien for
en gang imellem steget med 9 %, men der er 11 % færre som aldrig er nervøs for at blive forstyrret.

Figur 7 ’ Er du nervøs for at blive forstyrret, når du er på toilet i skolen?’ fordelt på måling før pilotprojektet
og ved afslutning
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Den parameter under psykologiske forhold, hvor man kan se den største ændring i
spørgeskemaundersøgelsen, er på spørgsmålet Er du nervøs for at du ikke kan låse døren op på toilettet?
Som det ses på figur 8 herunder er der efter indsatsen vedrørende de psykologiske forhold 5 % færre som
altid eller for det meste er bange for at de ikke kan låse døren op på toilettet. Derudover er der også flere som
aldrig er bange for om de kan låse døren op, sammenlignet med før indsatsen.
Figur 8 ’Er du nervøs for at du ikke kan låse døren op på toilettet’ opdelt på før og efter indsats
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Et andet resultat fra spørgeskemaundersøgelsen er, at der er 7 % færre som altid, for det meste eller en gang
i mellem er bange for at gå glip af noget, når de er på toilet. Dette er et emne som der også fyldte hos eleverne
i interviewet. En pige i interviewet beskriver ved spørgsmålet af, hvad hun gør, hvis hun virkelig skal på toilet
i skoletiden:
Elev 1: I går skulle jeg virkelig, men jeg måtte ikke gå fra timen. Jeg har det også ligesom den første historie, at dem jeg
leger med kan godt finde på at gå, så jeg vil helst ikke gå ud af legen fordi så er de væk

I et forsøg på at undersøge casenes relevans beskrev en elev:
Elev 2: Jeg synes det var lettere at snakke om Sofus end om bo. På vores toiletter lugter det i forvejen og så når man
kommer derud så kan andre godt tro det er en selv selvom det ikke er.

Umiddelbart tyder det på, at eleverne har fundet casene relevante for deres klasse og at de kan genkende
problematikkerne, men at de ikke oplever det som om at dialogerne i klassen har ændret markant ved deres
lyst til at bruge skolens toiletter. Da de skulle svare på hvorvidt de troede det gjorde en forskel at arbejde med
historierne sagde en elev eksempelvis:
Elev: Jeg tror på en måde ikke det ændrer noget, for hvis man er bange for at låse ind til toilettet, så er man bange
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Alligevel ses det i spørgeskemaundersøgelsen at der er 5% færre elever som angiver, at de altid eller for det
meste holder sig fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter. Hvorvidt disse ændringer er et reelt
billede på en ændring i elevernes trivsel i forbindelse med brug af skolens toiletter eller andre forhold som
lavere svarprocent samt øget fokus på emnet i projektperioden er svært at give et entydigt svar på.
Lærerne beskriver i deres logbog, at det har været svært at få eleverne til at arbejde med historierne i mindre
grupper. Derfor er det endt med at lærerne har taget oplæsningen og dialogerne på klassen. I interviewet var
det ligeledes bemærkelsesværdigt at eleverne først kom i tale, da en pige, som det anstages de så op til, kom i
tale. Det kan indikere, at der ved disse emner er flere sociale aspekter i spil, herunder gruppedynamik,
relationelle koblinger mv, som har gjort det sværere at tale om i mindre grupper.
I fokusgruppeinterviewet var det generelt tydeligt at mærke at det som afholder eleverne fra at gå på toilet på
Kristrup Skole, særligt er toiletternes stand og antallet af toiletter.
Elev 1: Der er klamt og ulækkert og mangler vinduer, der har været spejl engang, men det er væk nu, så der sidder
skruer og det ser ødelagt ud
I: Så de er mere beskidte dem indenfor? Hvorfor?
Elev 2: Fordi der er 160 børn om ét toilet både piger og drenge, det er også 4. Klassernes nemlig.

Eleverne på Kristrup Skole nævner, ligesom på de andre skoler, at lydisolerede døre samt markeringer af
hvorvidt toilettet er optaget eller ledigt kan gøre en reel forskel på deres lyst til at bruge skolens toiletter.
Opsamling
Færre elever er bange for at de ikke kan låse toiletdøren op igen ved toiletbesøg. Ligeledes er der færre elever
som er bange for at gå glip af noget, når de går på toilettet. Overordnet set er der ligeledes et fald på 5 % af
andelen af elever som altid eller for det meste holder sig, fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter.
Eleverne oplevede det som relevant at arbejde med disse emner, dog har det for lærerne været svært at
arbejde med problemstillingerne i mindre grupper. Idet psykologiske forhold indeholder komplekse
problemstillinger, som kan tage tid at ændre på, kan det anbefales, at der fortsat sættes fokus på at arbejde
med disse barrierer på klasseniveau. Derudover kan det nævnes udenfor indsatsområdet, at eleverne
påpegede at de er 90 elever om 2 toiletter. Eleverne oplever et markant behov for flere toiletter samt et ønske
om større privatliv ved toiletbesøg.
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Elevansvar Munkholmskolen
Formålet med en indsats med temaet omhandlende elevansvar er at få elevernes lyst til at bruge toiletterne
til at stige igennem en fælles forventningsafstemning omkring, hvordan man agerer mest hensigtsmæssigt på
toilettet og ved at få eleverne til at føle mere ansvar for toiletternes stand. I et forløb med fokus på elevansvar
er det vigtigt, at der er et særligt fokus på elevinddragelse. Eleverne skal inddrages i at skabe en god
toiletkultur, for derigennem at kunne justere til en bedre og mere optimal adfærd til gavn for alle eleverne.
Elevernes ønsker skal høres og imødekommes. Ligeledes er det vigtigt, at elevernes bevidsthed og viden
omkring toiletforholdene og det gode toiletbesøg øges.
Indsatsen
DCUM har udviklet et undervisningsmateriale som består af workshops, case-øvelser og andre interaktive
øvelser, hvor eleverne kommer aktivt på banen og hvor deres perspektiver på, hvad det er vigtigt bliver bragt
aktivt i spil. Formålet har her været særligt at skabe en dialog mellem eleverne og rengøringspersonalet for at
øge elevernes bevidsthed om toilettilstanden. Derudover har formålet været at skabe forståelse for
betydningen af dårlig håndhygiejne og opmærksomhed på gode toiletvaner ved bl.a. at gå i dialog omkring
ansvar for toiletternes tilstand. Eleverne skulle i gennem pilotprojektets fire uger arbejde med følgende
aktiviteter:
• Et møde med rengøringspersonalet hvor eleverne blev sat ind i deres arbejde og hvordan de gør
toiletterne rene
• Danne toiletpatruljer i klassen, hvis opgave var ugevist at tjekke klassens toilet for eventuelle
mangler og vurdere hvor rent det var
• Læring om bakterier og håndvask, øvelsen ’ Rene hænder giver raske venner’
• Fortælling og dialogkort, case-øvelsen ’En almindelig dag med toiletbesøg’
• Udarbejdelse af ’toiletbud’
Derudover blev der afholdt et fyraftensmøde med forældre og årgangslærere, hvor de blev informeret om
pilotprojektet, betydningen af toiletforhold og indsatsen om elevansvar ved toiletbesøg. Dette havde til
formål at skabe bevidsthed og indsigt i projektet for således at sikre, at forældrenes opbakning omkring
projektet.

Ekstra evalueringselement
Klasselærerne blev efter hver undervisningssektion, i hele projektperioden, bedt om at udfylde en logbog
bestående af fire spørgsmål. Logbøgen blev brugt til at belyse, hvorvidt undervisningen var udført som
tiltænkt og hvorvidt der var afvigelse og i så fald hvorfor. Logbogsnotering anvendes ind i den samlede
måling af effekten af indsatsen.

Opmærksomhedspunkter i implementeringen
Eleverne i 6.klasse havde i indsatsperioden både en temauge samt en uge på Bornholm. Det betød at, det ved
projektets afslutning, ikke var alle klasser, der havde været igennem hele undervisningsmaterialet.
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Resultater om indsatsen elevansvar
Spørgeskemabesvarelserne fra eleverne på Munkholmskolen viser tydelige forbedringer i elevernes
overordnede oplevelse af toiletternes tilstand. Eleverne har arbejdet med at blive mere bevidste om og tage
medansvar for toiletternes tilstand. På områder som hvorvidt der er sæbe, toiletpapir, noget at tørre
hænderne i og om skraldespanden er fyldt, når de skal bruge den, er elevernes besvarelser blevet markant
mere positive end før projektet. Andelen af elever der f.eks. siger at der altid er toiletpapir er f.eks. steget
med 54 %. Derudover er andelen af eleverne som altid sørger for at toilettet er rent, når de går derfra, steget
med 29 %. Tilmed kan man på figur 9, at det efter projektet er der 15 % færre elever som synes at toilettet
meget tit eller tit er ulækkert.
Figur 9: ’Er det ulækkert på gulvet eller væggene på toiletterne? F.eks. Vand, tis, lort eller papir’ opdelt på
før og efter indsats
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Overordnet set er elevernes oplevelse af toiletforholdene altså forbedret bredt, når man ser på eleverne
besvarelse af spørgeskemaet. I fokusgruppeinterviewet gav eleverne ligeledes indtryk af, at det er blevet
rarere at gå på toilet i skolen. Da de bliver spurgt til hvorfor det er rarere at gå på toilet efter de har været
med i projektet svarer en elev:
Elev: Jeg tror vi har fået sådan en lidt bedre forståelse for, at vi ligesom skal huske og sådan gøre det, at det
ikke nærmest er ligegyldigt og sådan. Så er vi også blevet lidt ældre, det tror jeg også hjalp lidt

Når de skulle beskrive, hvad der har skabt denne forståelse fremhævede eleverne særligt besøget af
rengøringsdamerne samt toiletpatruljerne. Det har været med til at give dem et indblik i, hvor grundigt
toiletterne bliver gjort rent:
Elev: Så fandt man ud af at det i virkeligheden var lidt renere end det så ud, fordi de brugte så mange
forskellige rengøringsmidler og sådan
Elev: Så får man sådan lidt mere lyst til at gå på toilettet

Det er således tydeligt, at deres oplevelse af at toiletterne er blevet renere. Derudover er der et fald på 7 % i
andelen af elever som altid eller for det meste holder sig samt 9% færre som holder sig en gang i mellem i
løbet af skoledagen. I forhold til elever som aldrig eller sjældent holder sig er der sket en forbedring fra 47%
til 62%
Figur 10 ’Holder du dig, fordi du ikke har lyst til at bruge skolens toiletter’ fordelt på måling før
pilotprojektet og ved afslutning af pilotprojektet.
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I spørgeskemaundersøgelsen er der emner udover elevansvar, som stadig fylder meget hos eleverne. Der er
stadig 19 % som altid eller for det meste er nervøs for at blive forstyrret, når de er på toilettet Før udgjorde
det 10 % af eleverne. I fokusgruppeinterviewet er det samme emner som eleverne berører, når de skal
fortælle om, hvad der gør, at nogle af dem stadig ikke synes det er rart at gå på toilet i skolen. At andre elever
banker på, trækker i døren og forstyrrer udenfor døren gør at mange af pigerne gerne vil have en veninde
med på toilettet, som skal stå udenfor døren. Eleverne beskriver, at det formentlig vil hjælpe, hvis man taler
om disse ting på klassen, dvs. berører hvorfor det er vigtigt at man lader hinanden få fred. Derudover betyder
lysforholdene også noget. Der er ét toilet på skolen som eleverne godt kan lide. Det er lyst og rent samt
eleverne oplever at de er mere uforstyrret. En elev beskriver farven på toiletvæggen som vigtig fordi:
Elev: Fliserne er brune. Fliserne er mørke. Når det er at et rum er hvidt, så kan det godt føltes større, og
vores toilet føltes lille

Eleverne beskriver i interviewet, at de tror toiletreglerne og indsatsen generelt har en her og nu effekt, men at
indsatsens effekt på længere sigt er de mere usikre på.
Elev: Jeg tror det bliver holdt i en lille periode, for så har man lige haft snakken

De foreslår, at det muligvis vil holde længere tid, hvis nu toiletreglerne hang inde på toilettet, f.eks. på
indersiden af døren eller på væggen, så man hele tiden bliver mindet på det.
Opsamling
Denne indsats viser lovende effekter på mange af de områder, som omhandler elevernes opfattelse af
toiletternes tilstand. Indsatsen har øget elevernes egenansvar, hvilket ses ved at der nu f.eks. er flere elever
som gør rent efter sig på toilettet end der var før deltagelse i pilotprojektet. Eleverne beskriver, at mødet med
rengøringspersonalet samt toiletpatruljerne har været særligt godt. Indsatsen har ligeledes forbedret
elevernes oplevelse af toiletforholdene. Eleverne oplever toiletterne som renere, at der er mindre lugt og at
der oftere er de ting tilgængelige, som de skal bruge, såsom toiletpapir, sæbe og en tom skraldespand.
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Vurdering af effekt på tværs af indsatser
Som et udtryk for hvorvidt elevernes oplevelse af skoletoiletterne er forbedret efter deltagelse i pilotprojektet,
har vi valgt at bruge spørgsmålet: Holder du dig, fordi du ikke har lyst til at bruge skolens toiletter?
I tabel 1 herunder, vises den procentvise forskel fra projektstart til projektafslutning, fordelt på de fem
tematiske indsatser. For indsatsen fysiske rammer kan man se, at der er 5% færre elever som altid holder
sig, 14 % færre elever som for det meste holder sig og 14 % færre som holder sig en gang i mellem. Samtidig
er der 15 % flere som sjældent holder sig, og 16 % flere som aldrig holder sig. Dette kan betegnes som en
markant positiv fremgang.
Når man ser på øget rengøring, elevansvar og psykologiske forhold, så er andelen af elever som altid og for
det meste holder sig ligeledes faldet. Ved organisatoriske forhold er der 3% flere elever ved afslutning der
angiver at de altid holder sig sammenlignet med før.
Tabel 1 ’Holder du dig, fordi du ikke har lyst til at bruge skolen toiletter?’ Procentvis forskel fra projektstart til afslutning

Altid
For det
meste
En gang i
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Sjældent
Aldrig

Fysiske rammer

Organisatoriske forhold

Øget rengøring

Psykologiske forhold

Elevansvar

Assenstoftskolen
%

Vestervangskolen
%

Langå Skole
%
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%
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%

-5

3

-1

-5

0

-14

-1

-4

-1

-7

-14

4

0

3

-9

15

-9

9

-2

8

16

3

-3

5
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Når man skal vurdere indsatsernes effekt på flere parametre end andelen af elever som holder sig, så er det
ligeledes på Assentoftskolen, dvs. indsatsen vedrørende de fysiske rammer, hvor den største effekt ses.
Elevernes oplevelse af privatliv ved toiletbesøg er forbedret, deres oplevelse af toilettets rengøringstilstand
samt oplevelsen af lys, lyd og andre faktorer, som påvirker et toiletbesøg er ligeledes forbedret. Der var f.eks.
58 % flere elever som oplever at toiletterne altid eller for det meste er rene. Der er nu ligeledes færre af
eleverne fra Assentoftskolen, som er nervøse for at andre kan høre dem, primært pga. de lysisolerede lofter
og musik på toilettet.
Den skole hvor der har været størst effekt på elevernes oplevelse af, hvor rene toiletterne er ved færrest
økonomiske midler, er på Munkholmskolen hvor der er arbejdet med elevansvar. Her har eleverne, ved at
have haft besøg af rengøringspersonalet og haft toiletpatruljer, fået større indsigt i hvad rengøringspersonalet
laver samt hvor rene toiletterne er, på trods af at de er af ældre stand.
På Langå Skole, hvor de har arbejdet med øget rengøring, fortalte eleverne at det er blevet renere, men at
toiletterne stadig bliver hurtigt beskidte igen. Når man sammenligner effekterne på indsatserne øget
rengøring og elevansvar, tyder det på, at det ikke nødvendigvis er nok at øge rengøringsfrekvensen, men at
kombinere dette med besøg fra rengøringspersonalet og en øget bevidsthed om, hvad der er gode toiletvaner.
Indsatsen om de psykologiske forhold på Kristrup Skole har taget udgangspunkt i fire forskellige områder,
som igennem tidligere undersøgelser, peges på som havende betydning for elevernes lyst til at gå på toilet i
skolen. I fokusgruppeinterviewet med eleverne var det svært at vurdere, hvor stor betydning indsatsen har
haft. Dog er det tydeligt, at det er nogle temaer som eleverne kan genkende, sætte sig ind i, og som de kan
tale om i forhold til, hvordan de oplever det. I spørgeskemaundersøgelsen er elevernes besvarelser blevet
mere positive. Der er færre som er bange for at på glip af noget og som er bange for dørens lås. Det tyder
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ligeledes på, at en indsats omkring psykologiske forhold har gjort en umiddelbar forskel på eleverne, når man
ser på, hvor mange der holder sig.
På Vestervangsskolen, hvor indsatsen var organisatoriske forhold, er det svært at måle effekten. Dog er det
vigtigt at have in mente, at der var afføring på væggene på skolens toilet i en af de pågældende uger, som kan
have gjort elevernes besvarelse mere negative trods en overordnet positiv effekt. Et fokus på de
organisatoriske forhold kan derfor siges ikke at være forgæves. I fokusgruppeinterviewet er der tillige rettet
en opmærksomhed på flere områder der kan være en fordel kan arbejdes med i forhold til organisatoriske
forhold, herunder: at der er for få toiletter i nærheden af deres klasseværelse, låse som gør eleverne usikre og
gør at de holder sig samt placeringen af stikkontakten til toilettet.
Den samlede vurdering af indsatserne på tværs, kan derfor siges at de to indsatser, der selvstændigt har haft
den størst effekt er fysiske rammer og elevansvar.
Derudover er det vigtigt at nævne, at det har effekt at arbejde med øget rengøring, psykologiske forhold og
organisatoriske forhold, men at indsatserne i disse tilfælde ikke har kunnet stå alene. Det skyldes
at der ved samtlige af disse indsatser er områder, som har haft større indflydelse på deres lyst til at gå på
toilettet end den tildelte tematik.
Ud over de elementer som der igennem de fem indsatser har været arbejdet med, så nævnes herunder de
øvrige behov eleverne, på tværs af skolerne, identificerer som værende vigtige:

Toiletlåse
Et af de elementer, hvor der ikke er ændret ved elevernes oplevelse af trivsel, er deres frygt for at blive
forstyrret ved at andre banker på eller hiver i døren. Det er et tema der går på tværs af samtlige interviews og
spørgeskemabesvarelserne. Eleverne på Assentoftskolen og Vestervangsskolen foreslår, at man laver låse,
hvor man kan se, hvorvidt det er optaget ved farverne grøn og rød. På Munkholmskolen foreslår eleverne, at
man skal tage en snak om det på klassen, således at det bliver italesat, at det er uacceptabelt at forstyrre
hinanden og derved kan være med til at højne bevidstheden hos den enkelte elev, som så kan føre til ændring
af adfærd og uhensigtsmæssige vaner.
Toiletbesøg, hvornår?
På tværs af interviewene kom det frem at det er svært at få overstået toiletbesøg i frikvarteret, selvom
eleverne udviser forståelse for lærernes perspektiv om for mange forstyrrelser i undervisningen. På Kristrup
Skole oplever eleverne, at der ikke er nok toiletter indenfor, hvilket gør, at toiletterne meget hurtigt bliver
beskidte og ulækre. Derfor vil eleverne helst bruge gårdtoiletterne. Disse er dog kun tilgængelige i
frikvarteret. I frikvarteret mærker eleverne dog ikke altid at de skal på toilet, fordi de har gang i alt muligt
andet. Når eleverne så kommer ind til time skal de bruge de to toiletter som er tilknyttet alle klasser og som
ofte er ulækre.
Lys
Generelt beskriver eleverne at lyset på toiletterne har stor betydning for, hvordan rummet føles og opleves.
Des mørkere vægge des mindre virker toilettet. Derudover blev det, både på Munkholmskolen og
Vestervangsskolen, påpeget, hvor stor betydning det har, at stikkontakten ikke kan tilgås af andre elever, når
man er på toilet.
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Procesanbefalinger
I løbet af indsatsperioden har der ligeledes være procesrettede elementer og dele af
implementeringen på de deltagende skoler som har forløbet mere eller mindre succesfuldt.
Disse kan også have haft en betydning for indsatsens effekt, og vil blive berørt i dette
afsnit.
Samarbejdsrelationer
I et projekt om elevernes trivsel og læring som vedrører skolens fysiske rammer har et vigtigt element været
samarbejdet mellem og involveringen af to forvaltninger, nemlig Ejendomsservice og Børn og Skole. I dette
samarbejde ligger en af projekts vigtigste læringselementer vedrørende implementeringen af indsatsen. På
de skoler, hvor der allerede er etableret et velfungerende samarbejde mellem skolens ledelse og
Ejendomsservice, har implementeringen forløbet mere effektivt og flydende. Som en skoleleder beskrev om
samarbejde med Ejendomsservice på deres skole:
”Herude er ejendomsservicelederen og mig enige om at vi begge er der for børnenes skyld, så vi har samme sigte.”

En anden skoleleder beskrev, at serviceleder samt deres kontaktperson fra Ejendomsservice hurtigt har løst
opgaver i relation til projektet, hvor korte deadlines skulle overholdes op til sommerferien.
Elevinvolvering
I fokusgruppeinterviewet med eleverne på Vestervangsskolen gav eleverne udtryk for, at det var godt at
deltage i fokusgruppeinterviewet, idet det gjorde, at de følte sig hørt. På samme skole blev det igennem
fokusgruppeinterviewet tydeligt at elementer ved de organisatoriske forhold som der ikke var medtænkt i
indsatsen. Disse forhold har også betydning for elevernes trivsel på toiletterne. På Assentoftskolen blev
eleverne inddraget da DCUM var på skolen for at analysere de fysiske rammer herunder kortlægge hvilke
muligheder der var for at ændre dem. Her fik de tre elever, hvoraf den ene var elevrådsformand, mulighed
for at give udtryk for elevernes ønsker og behov.
Generelt var det oplevelsen at eleverne, når de blev spurgt i fokusgruppeinterviewet, havde beskedne ønsker
og behov. Eleverne ønskede f.eks. et nyt toiletbræt, en toiletbørste så de kan gøre rent med efter sig og
lydisolering, så man ikke kan høre hinanden.
Engagement
Det er vigtigt, at få skabt engagement omkring projektet hos både ledelsen og personalet på de deltagende
skoler. Som deltagende aktører skal de sikre, at implementeringen af indsatserne blev foretaget på den
ønskede måde. Ledelse og personale spiller derfor en afgørende rolle i forhold til, hvordan eleverne tager
imod det. Det er derfor betydningsfuldt, at sikre en grundig overlevering af opgaven, samt ligeledes sikre at
både ledelse og personale forstår vigtigheden i at arbejde med toiletforholdene, så projektet bliver
gennemført med det ønskede sigte. Til fremtidige projekter anbefales det derfor, at der planlægges et mere
dybdegående informationsmøde med personale og ledelse, hvor det bliver muligt at stille uddybende
spørgsmål, med henblik på at styrke processerne yderligere og sikre optimale forhold omkring lignende
projekter.
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Afslutning
I denne rapport blev resultater fra et pilotprojekt, hvor fem indsatser blev testet ift. hvor gode de er til at øge
elevernes trivsel på skoletoiletterne præsenteret. Overordnet viser resultaterne at det ikke nødvendigvis er
muligt at lave en ren tematisk indsats, når man skal øge elevernes lyst til at bruge skolens toiletter. Både
psykologiske barrierer som frygten for at blive hørt ved toiletbesøg, beskidte toiletter, toiletternes indretning
og andre elementer spiller ind. Derfor anbefales det, på baggrund af pilotprojektets resultater, at der tages
udgangspunkt i den enkelte skoles kontekst med særligt fokus på, hvilke problematikker skolens elever
oplever ved toiletforholdene. I pilotprojektet kan det dog nævnes at særligt indsatsen vedrørende de fysiske
rammer, hvor bl.a. toiletgangen blev renoveret med udskiftning af gulv, lyddæmpende lofter, maling,
opsætning af pissoir, musik på toilettet mv har haft stor effekt på samtlige områder af elevernes trivsel og lyst
til at bruge skoletoiletterne. Derudover viser indsatsen vedrørende elevansvar lovende effekter. Elevernes
oplevelse af toilettet er efter projektet væsentligt forbedret, og elevernes oplevelse af rengøringstilstand på
toilettet er væsentlig bedre end hos de elever som har haft indsatsen øget rengøring.
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Bilag 1: Metodeappendiks
I nedenstående redegøres der for projektets metodiske overvejelser ved valg af målgruppe og de deltagende
skoler beskrives. Derudover præsenteres udviklingen af spørgeskemaet og indsamlingen af elevernes
besvarelser. Ligeledes bliver formålet og udførelsen af fokusgruppeinterviews og telefoninterview
gennemgået med de særlige opmærksomhedspunkter som er opstået i processen.

Målgruppen
I dette afsnit beskrives valget af målgruppe, herunder en overvejelserne ift. indsatstype og de deltagende
skolers karakteristik. Til sidst er der et afsnit med særlige opmærksomhedspunkter og overvejelser i forhold
til målgruppen.
Deltagende skoler
Fem udvalgte folkeskoler fra Randers Kommune deltog i pilotprojektet. Skolerne blev udpeget af Randers
Kommunes forvaltning til at deltage. Den overordnede målgruppe er elever fra disse fem skoler. Ved
projektstart fik de fem udvalgte skoler mulighed for at indgive ønske om, hvilken indsats de ville foretrække
at arbejde med. Indsatserne blev endeligt fordelt af Randers Kommune.
Skolerne er listet nedenfor:
Skole
Vestervangskolen
Langå Skole
Munkholmskolen
Assentoft skole
Kristrup Skole

Klassetrin
0.-9. klasse
0.-9. klasse
0.-9. klasse
0.-9. klasse
0.-6. klasse

Spor
3 spor
2 spor
2 spor
2 spor
3-4 spor

Elevtal
900 elever
500 elever
500 elever
500 elever
600 elever

Valg af målgruppe
Det var ikke været muligt at med tage alle årgange og elever fra de fem skoler, idet det er et pilotprojekt.
Derfor har det været nødvendigt at indsnævre målgruppen.
Ved besøg på de enkelte skoler blev det vurderet, at skolens opbygning og risikoen for sommerferieflytning af
klasserne havde størst betydning og blev derfor afgørende for vores valg at målgruppe. Hvis eleverne i
4.klasse f.eks. skulle flytte klasselokale efter sommerferien, når de skulle gå i 5.klasse, så ville de toiletter,
som de vurderede i 2. spørgerunde, ikke være de samme som ved 1. spørgerunde. Derved ville det ikke være
muligt at sige, hvorvidt effekter, eller mangel på effekt, skyldes indsatsen eller nye toiletforhold. I et
evalueringsperspektiv, vil vi ligeledes gerne kunne måle f.eks. de afledte effekter ved indsatsen i elevansvar
og psykologi forhold. De afledte effekter, som f.eks. renere toiletter vil ikke være muligt at måle på, hvis de
deltagende årgange delte toilet med andre klasser, som ikke blive udsat for samme indsats. Ved besøg på
skolerne indsamlede vi ligeledes viden om, hvilke indsatser der ellers var i gang på skolen. På Kristrup Skole
og Vestervangsskolen havde lærerne i indskoling allerede været i gang med rigtig mange gode tiltag ift. at
forbedre elevernes toiletforhold. Hvis indsatsen havde været i disse klasser, ville det være usikkert, hvorvidt
en mulig effekt skyldes deres egne indsatser eller pilotprojektets. Valget faldt på at lave ændringerne for
toiletforhold hos 4. og/eller 5.klasse elever.
Ved kun at fokusere på elever på mellemtrinnet, sikredes der et tilnærmelsesvist sammenligningsgrundlag
mellem skolerne, således at sammenligningen af indsatsernes succes ikke blev afhængig af elevernes
forskellige alder. Dog har vi derfor på baggrund af indsatserne ikke viden om, hvordan indsatsen ville virke
på både indskoling eller udskoling. Der kan være aldersmæssige faktorer, som har betydning for, hvad
eleverne har brug for. De yngste er eksempelvis mere utrygge ved at gå alene på toilet, og er ikke vant til den
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selvstændighed, der kræves af dem i skolen sammenlignet med børnehaven. De elever ville således have brug
for toiletter, som f.eks. ikke er helt aflukket og nemme låse, idet det skaber tryghed. Hos den ældre
elevgruppe skaber det derimod utryghed hvis toiletterne er for åbne og der ikke er mulighed for at være i
fred. Derfor vil en indsats hos de yngste ikke være direkte overførbar til de ældste elever.
Primære årsager til valg af målgruppe:
• Disse årgange blev ved årgangsskift i samme toiletområde, eller i et toiletområde som mindede
meget om det gamle.
• Indsatserne kan evalueres igennem en spørgeskemaundersøgelse. Ved at inddrage f.eks. indskoling,
ville det blive mere usikkert og meget mere tidskrævende.
• Der er ingen parallelindsatser i gang i 4. og 5. Årgang på de deltagende skoler
• På Kristrup Skole (psykologiske forhold) og Munkholmskolen (elevansvar) deler 4.årgang og/eller
5.årgang ikke toilet med andre årgange. Derved kan vi stadig måle på de afledte effekter ved
indsatsen
• Kristrup Skole har kun 0.-6.klassetrin, hvilket betyder, at vi ikke kan lave en ’ren’ undersøgelse af
udskoling.
• Mellemtrin havde i trivselsmålingen 2016 den største andel af elever (64,7%), der var uenig/helt
uenig i, at skolens toiletter var rene og pæne.
Opmærksomhedspunkter ved målgruppen
•

•

På Munkholmskolen, hvor eleverne skiftede toiletområde til et næsten identisk, blev vi til
Fyraftensmødet gjort opmærksomme på, at lysforholdene (muligvis farvene) var en smule bedre på
nogle af elevernes nye toiletter. Derfor var deres lyst til at bruge toilettet allerede forbedret, fordi det
var mere ’rart’ at komme ind på. Dette har dog været et opmærksomhedspunkt i
spørgeskemaundersøgelsen, hvor vi kan holde øje med, hvorvidt lystforholdene er blevet bedre hos
elever på Munkholmskolen, idet det spørges direkte indtil.
De kontekstuelle forhold på de fem udvalgte skoler er forskellig, herunder f.eks.
elevsammensætningen, skolernes størrelse, antallet af eleverne og skolernes indretning samt
organisering. Derfor er afsnittet med procesanbefalinger i rapporten et opmærksomhedspunkt som
er nyttige, hvis en lignende proces skal igangsættes igen. Dog kan det siges, at en pilottest med en
række prøvehandlinger, til trods for forskelle i konteksten, kan give en indikation af hvilken retning
man skal gå og derved målrette indsatserne mere optimalt.

I nedenstående tabel ses hvilke elever der indgår i pilotundersøgelsen fordelt på de fem skoler. På
Vestervangsskolen benyttes toiletterne af yderligere 78 elever, fra daværende 5.årgang. På Assentoftskolen er
der ligeledes 83 og 53 elever, fra daværende 6.-7.årgang, som også bruger toiletblokken. Disse elever indgår
ikke i analyserne.
Tabel 1 Elever der indgår i pilotundersøgelsen fordelt på de fem skoler

Skole
Vestervangskolen
Langå Skole
Munkholmskolen
Assentoftskolen
Kristrup Skole

Deltagende klassetrin
4. årgang
4.-5.årgang
4.-5. årgang
4.-5. årgang
4. årgang

Antal spor
3
2
2
3
4

Antal elever*
83
85
91
160
83

*vurderet ud fra tilsendte klasselister
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Spørgeskemaundersøgelsen
For at kunne evaluere hvilken tematisk indsats, der har størst effekt, blev eleverne bedt om at svare på et
spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt, før indsatserne gik i gang, i maj måned, for at indsamle baselineinformationer omkring elevernes generelle oplevelse af toiletforholdene. Derudover blev det udsendt ved
afslutning af pilotprojektet, for at undersøge om elevernes oplevelse havde ændret sig. Spørgeskemaet var
ikke målrettet den enkelte indsats, men derimod indgik alle fem tematikker i et spørgeskema som blev
udsendt til alle elever. Det skyldes en hypotese om, at hvis man f.eks. ændrer på de fysiske forhold, kan det
påvirke elevernes frygt for at gå på toilettet. For at kunne måle, hvorvidt indsatsen påvirkede andre
tematikker, blev eleverne stillet spørgsmål indenfor alle tematikker.

Indholdet
Spørgeskemaet er udviklet af analysekonsulenter fra DCUM. Derudover har fagkonsulenter fra været inde
over udformningen, for at kvalitetssikre med deres teoretiske og tekniske viden samt viden om elevernes
referenceramme og udviklingsstadie.
Eleverne blev stillet 26 spørgsmål til skolens toiletforhold. Der blev stillet spørgsmål til de fysiske rammer,
organisering og rengøring som f.eks. både antallet og placering af toiletter, lyd, lys, lugt og hvor rene
toiletterne var. Derudover blev eleverne også stillet spørgsmål, som skal være med til at give os en
fornemmelse af, hvad der psykosocialt kan influere på deres lyst til, eller manglende lyst til at bruge
toiletterne. Disse spørgsmål skulle give os en fornemmelse af de psykiske barrierer, f.eks. om man er bange
for at nogle prøver at åbne døren når man er på toilet, eller frygt for at andre kan høre når man prutter m.m.
Derudover blev der stillet spørgsmål, som skulle give fornemmelse af om eleverne selv oplevede at tage
ansvar for toiletforholdene og tage ansvar overfor hinanden – dvs. give hinanden ro til at gå på toilet.
Eleverne svarede på en likertskala fra 1-5, hvor enige de er med udsagnet. Spørgsmålene var udarbejdet
således, at sværhedsgraden og kompleksiteten af spørgsmålene var målrettet aldersgruppen 9-15 år. Det
betød ligeledes, at spørgsmål som kræver selvindsigt eller var hypotetisk formuleret blev minimeret. Der var
særlig opmærksomhed på, at spørgsmålene skulle passe til den viden og erfaring eleverne har, herunder at
begrebsforståelse kan være forskellig afhængig af aldersgruppe og at antallet af spørgsmål har stor betydning
for validiteten af svarene.
Hvordan
Spørgeskemaet blev opstillet i SurveyXact. Skolerne sendte elevlister på de deltagende klasser. Listerne blev
indført i SurveyXact og hver elev fik en personlig kode til at kunne tilgå spørgeskemaet. Skolerne fik tilsendt
klasselister med koder på samt en introduktion til, hvordan de skulle præsentere skemaet for eleverne, og
hvordan de skulle støtte dem hvis der opstod spørgsmål. DCUM blev i indsamlingsperioderne ikke kontaktet
med spørgsmål vedrørende spørgeskemaet eller problemer med tilgang.
Tabel 2 Skolernes svarprocent på spørgeskemaet fordelt på 1. spørgerunde og 2.spørgerunde
Skole
Svarprocent
1.spørgerunde
2.spørgerunde
Vestervangskolen
82%
93 %
Langå Skole
Munkholmskolen
Assentoftskolen
Kristrup Skole

95 %
96 %
96 %
93 %

86 %
98 %
89 %
87 %
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Opmærksomhedspunkter ved spørgeskemaet
Vi blev efterfølgende gjort opmærksomme på, at der var enkelte spørgsmål som nogle af eleverne havde
svært ved at forstå, men underviserne huskede ikke hvilke.
En lærer fortalte, at spørgsmålene var forståelige men at nogle af eleverne synes enkelte spørgsmål var svære,
fordi børn ikke har den samme referenceramme som voksne. Derfor var der enkelte spørgsmål vedrørende
de fysiske forhold som de ikke forstod, eksempelvis fordi deres toiletter ikke var placeret så spørgsmålet gav
mening eller f.eks. udseendet af badeværelset.

Fokusgruppeinterviews med eleverne
Formål
De kvalitative interviews blev anvendt, som supplement til de resultater vi fandt i
spørgeskemaundersøgelsen. Formålet med at spørge eleverne var bl.a. at få viden og forståelse for nuancerne
og deres perspektiv på, hvorfor en af indsatserne virker eller hvorfor den ikke gør. Ligeledes skulle det give os
en indsigt i, hvilke andre kontekstuelle faktorer, der kan spille ind på, hvor succesfuld indsatsen har været.
Eleverne kan give informationer og nuancer som vi, ud fra spørgeskemaerne risikerer at overse samt en
forståelse af, hvad det er, der virker i børnehøjde. Her ville det ligeledes være muligt at indfange vigtige
forbehold i resultaterne som f.eks. at nogle elever har skiftet toiletbygning hen over sommerferien, hvor lyset
er anderledes eller andre faktorer, der uafhængige af indsatsen, gør, at de har fået bedre trivsel på
skoletoiletterne.
Hvorfor fokusgruppeinterviews?
Det var vores vurdering at elever føler sig mere trygge, hvis de deltager i interviews sammen med nogle de
kender. Den øget tryghed kan gøre dem mere meddelsomme, åbne og afslappede i interviewsituationen.
Derfor valgte vi der at interviewene skulle foregå i fokusgrupper. Interviewene foregik i vante omgivelser og
med en mere uformel ramme, for at øge trygheden i interviewsituationen.
Yderligere så kan der være aspekter i toiletbrugen, der er socialt betinget. Eleverne kan have en fælles
forståelse af toiletterne og hvorvidt man bruger dem eller ej. Fokusgruppeinterviewene er særligt anvendelige
til at give en fornemmelse af, hvorvidt toiletkulturen er blevet anderledes, eller hvorfor den ikke er blevet
anderledes. Ulempen ved fokusgruppeinterviews er, at toiletbesøg ikke nødvendigvis er noget man har lyst til
at tale med sine klassekammerater om. Det kan betyde, at der er perspektiver omkring f.eks. skam, utryghed
og frygt, som bliver holdt tilbage. Dog blev det vurderet, at det med anvendelsessigtet, tryghedsperspektiv og
det sociale perspektiv er mest optimalt at anvende fokusgrupper.

Hvordan?
Der blev afholdt ét fokusgruppeinterview pr. deltagende skole. Samlet set blev det 5 interviews i alt.
Interviewene blev afholdt af en analysekonsulent, og der var en observatør/referent til stede, som sørgede
for, at der blev taget noter, som kunne bidrage ind i de efterfølgende analyser. Der blev anvendt en
semistruktureret interviewguide da det var vigtigt at eleverne følte de kunne få indflydelse på interviewenes
retning, idet det blev forventet, at det ville gøre dem mere åbne og øge chancen for at få mest mulig viden om
deres tankegang, forståelse og aktivitet.

Telefoninterviews med ledelsen
Formål
Der blev foretaget telefoninterviews med skoleledelsen på alle fem deltagende skoler. Disse interviews
koncentrerede sig om at få indsigt i- og belyse ledernes oplevelse af implementeringen, herunder indholdet
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samt virkningen af indsatsen fra deres vinkel. Fokus var derigennem på at øge muligheden for at vurdere om
indsatserne havde virket efter hensigten, samt få øje på, hvordan de forskellige indsatser evt. kunne justeres.
Hvorfor telefoninterviews?
Telefoninterview blev valgt fordi der var større chance for at skolelederne kunne finde tid i deres kalendere til
et telefoninterview af 15 minutters varighed, frem for et længere interview. Derudover vurderedes et
telefoninterview til at være et tilstrækkeligt bidrag og nuancering til de efterfølgende analyser.
Hvordan?
Der blev afholdt ét 15 minutters telefoninterview med den skoleleder eller leder af mellemtrinnet, som har
været DCUM’s kontaktperson i projektperioden. De blev forud for interviewet kontaktet af DCUM med
relevante oplysninger og fik mulighed for at forholde sig til spørgsmålene inden selve telefoninterviewet.
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Bilag 2
I spørgeskemaet bliver du spurgt om
25 spørgsmål, der handler om toiletterne på
din skole. Det handler blandt andet om
hvordan toiletterne ser ud og antallet af
toiletter. Du vil også blive stillet spørgsmål
om det at bruge skolens toiletter og hvordan
du oplever det at gå på toilettet i skoletiden.

Er der sæbe på toilettet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Det er vigtigt, at du svarer så ærligt som
muligt på spørgsmålene. Der er ingen svar,
som er rigtige eller forkerte.

Er der noget, at tørre hænderne med på
toilettet?
(1)

Er du en dreng eller en pige?
(1)
(2)

q Dreng
q Pige

(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

De første spørgsmål handler om
hvordan toiletterne på skolen ser
ud, om der er det du har brug for

Er skraldespanden på toilettet fyldt, når du

på toiletterne og hvor de er på

skal bruge den?

skolen.

(1)

Synes du toiletterne på skolen er rene?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Er der toiletpapir på toilettet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

(2)
(3)
(4)
(5)

q Meget tit
q Tit
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Er der lys nok på toiletterne
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Er det lydt på toiletterne?
kan du f.eks. høre når andre prutter eller
Virker låsen til skolens toiletter?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Er der toiletter tæt på dit klasselokale?
(1)
(2)

q Ja
q Nej

tisser
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Er der ulækkert på gulvet eller væggene på
toiletterne?
f.eks. vand, tis, lort eller papir
(1)

Er der toiletter tæt på skolegården?
(1)
(2)

q Ja
q Nej

q Meget tit
q Tit
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

(3)
(2)
(4)
(5)

q Meget tit
q Tit
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Er der et toilet ledigt, når du skal bruge det?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Lugter der dårligt på toiletterne?
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)

q Meget tit
q Tit
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

De næste spørgsmål handler om hvad du
tænker på når du er på toilettet og hvordan du
helst vil gå på toilet.

Vil du helst have en ven eller veninde med på
toilet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Vil du gerne have låst dør, når du er på toilet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Er du nervøs for at du ikke kan låse døren op,

Er du nervøs for at gå glip af noget med dine
venner, når du går på toilet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

når du er på toilet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Holder du dig, fordi du ikke har lyst til at
bruge skolens toiletter?
(1)
(2)
(3)

Er du nervøs for at blive forstyrret, når du er
på toilet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

De næste spørgsmål handler om
dine toiletvaner, det vil sige hvad
du gør når du er på toilet.

Forstyrrer du andre elever, når de er på

Vasker du hænder og tørrer dem, når du har

toilet?

været på toilet?

f.eks. banker på døren eller tager fat i

(1)

håndtaget

(2)

(1)
(3)
(2)
(4)
(5)

q Meget tit
q Tit
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Skyller du ud, når du har været på toilet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Gør du toilettet rent efter dig, hvis det er
beskidt?
f.eks. hvis der ligger papir på gulvet eller et tis
på brættet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Siger du det til en voksen hvis der mangler
toiletpapir, sæbe eller papirhåndklæder?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

q Altid
q For det meste
q En gang i mellem
q Sjældent
q Aldrig

Hvem mener du skal sørge for, at toiletterne
på skolen er rene og pæne?
(1)
(2)
(3)
(4)

q Lærerne og pædagogerne
q Dig og dine klassekammerater
q Rengøringspersonalet
q Skolelederen

(6)

q Andet

Bilag 3: Eksempel på interviewguide
Munkholmskolen

Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Introduktion

Først starte med at fortælle om hvad vi gerne vil snakke med jer om og
hvorfor vi er her…
Tak fordi I vil deltage i det her interview sammen med os
Mig og X arbejder hos Dansk Center for Undervisningsmiljø
Jeg hedder X– jeg vil stille jer nogle spørgsmål
Jeg hedder X Og jeg vil skrive lidt noter så vi kan huske hvad vi snakkede
om bagefter
diktafon …….er det okay med jer?
-

-

Vi er her i dag fordi vi gerne vil lære mere om hvad I synes der er et
gode skoletoiletter, og høre om hvordan I synes det har været at
have det forløb om skoletoiletterne.
jeres ideer til, hvad man kunne gøre, så dem der sidder inde i
kommunen gør det der faktisk virker for jer.
De ting vi snakker om i dag skal bruges i en rapport vi skal skrive
til Randers Kommune. I rapporten skal vi komme med gode råd til,
hvad de kan gøre for at forbedre jeres toiletter så I bliver gladere
for at bruge dem. à og det er her I kan hjælpe os, for I er
eksperterne på det her område
Det er ikke noget som er rigtigt eller forkert, så derfor skal I bare
sige lige, hvad I mener og synes.
Vi ved godt at det er lidt sjovt, eller pudsigt, at snakke om toiletter,
men det er super vigtigt, fordi hvis man holder sig når man er i
skole kan det være svært at lære noget og det kan også være svært
at være sammen med ens venner, hvis man hele tiden tænker på at
man skal tisse

Vi har glædet os rigtig meget til at høre mere om jeres oplevelser.
Hvis I har spørgsmål undervejs, så skal I bare sige til.
Er det okay?
Sluttidspunkt: kun 40 minutter, ikke mere end det..
Navnerunde + klasse + tandbørstes farve
- Har i nogen spørgsmål?
Tema 1 Hvad udgør et godt toiletbesøg – vurdering af de valgte tematikker i pilotprojektet

Øvelse
Hvad er vigtigt for elevernes
toiletoplevelse

Nu får I et stykke papir og en kuglepind. På papiret vil vi gerne have jer til
at skrive 3 ord som kan beskrive hvad der skal til for at I synes det er rart at
gå på toilet / hvornår
Hvorfor, hvad, lyt

Tema 2 Elevernes oplevelse af at arbejde med psykologiske forhold i pilotprojektet

Oplever eleverne det
relevant at arbejde med
elevansvar omkring
toiletbesøg? 1

Hver uge har I arbejdet med skolen toiletter, hvor I både har mødt
rengøringspersonalet, haft toiletpatruljer, haft øvelse om håndvask og
arbejdet med en historie og lavet toiletregler i grupper. Hvordan synes I det
har været?
-

Sjovt?
Kedeligt?
Svært?

Hvad har været det bedste?
Hvad har været det værste? / noget I ikke kunne lide?
Inddragelse i processen

Var lærerne gode til at forklare jer hvorfor I skulle snakke om toiletterne og
hvorfor I skulle lave de her ting?
- Hvorfor det er vigtigt at gå på toilet
- Hvorfor nogle ikke har lyst
- Fortalt om pilotprojektet?

Svarer
undervisningsmaterialet
til deres behov?

Hver uge har I fået en ny historie, og så har I skullet snakke sammen om det i
grupper. Den første historie var
-

rengøringspersonalet, haft toiletpatruljer
haft øvelse om håndvask
arbejdet med en historie, om en almindelig dag på 4 klasses toilet
lavet toiletregler i grupper

-

gav det mening at snakke om i jeres klasse?
har I lært noget nyt om hvorfor det er vigtigt at vaske hænder og gå på
toilettet?
Har I lært noget om hvordan man kan holde toilettet mere rent?
Hvorfor? / hvorfor ikke?
Fortælle mere om det?

-

Fandt i på nogle gode regler i jeres grupper?
- Kan I nævne nogle af dem?
- Hvorfor har I valgt dem?
Hvordan var det at snakke om toiletbesøg på denne måde?

Tema 3 Pilotprojektets betydning for elevernes toilettrivsel
Har projektforløbet haft
en indvirkning på
elevernes oplevelse af
toiletterne?

Er det blevet rarere/ eller bedre at gå på toilet i skoletiden nu hvor I har været
med i det her forløb om toiletterne

Ændret adfærd?

Gør toilettet rent efter dig
Siger du det til en voksen hvis der mangler….
Hvem skal holde toilettet rent?
Skraldespanden fyldt op og noget at tørre hænder i, hvad gør I nu?

Hvad har haft en positiv
indvirkning på elevernes
oplevelse af toiletterne?

I spørgeskemaet var der mange elever som synes toiletterne var beskidte, at
der var vand, tis, lort eller papir på gulvet
Og næsten alle siger det lugter

Det samme?
Godt? Skidt?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Er der noget
(kontekstuelle faktorer),
som har påvirket
indsatsens virkning?
Er der aspekter af
elevernes toilettrivsel som
ikke rammes af denne
indsats?

Er det blevet bedre efter forløbet?
Hvorfor / Hvorfor ikke?
Hvordan kan man gøre det bedre?

I spørgeskemaet fandt vi også ud af, at mange ikke går på toilet i skoletiden
- Tror I, at flere har lyst til at bruge toiletterne nu?
- Hvorfor? Hvorfor ikke?
I har jo skullet svare på nogle spørgsmål om jeres toiletter på skolen. Der
fandt vi ud af at mange elever var bange for at blive forstyrret af andre når de
var på toilet.
- Tror I det er anderdeles nu?
- Hvorfor? / hvorfor ikke?
- Hvordan kan man få fred og ro på toilettet?
I spørgeskemaet var der mange elever som synes det var lydt på toilettet.
Nervøs for ikke at kunne læse døren op igen
Lys

Hvis eleverne selv skulle
tilrettelægge en indsats
for at forbedre deres
trivsel på skoletoiletterne,
hvordan skulle den så se
ud?

Hvis I skulle lave et projekt, hvor man skulle forbedre skolens toiletter så alle
havde lyst til at bruge dem.

Afrunding

Så er vi ved at være færdige.
- Er der nogen som sidder og tænker på noget vigtigt som vi ikke har fået
snakket om?
- Var det okay at være med til det her fokusgruppeinterview?
Tak for i dag - I har været meget godeJ

Hvad ville I så gøre?
Har I nogle gode ideer?

