
Bli mester i håndhygiene!
Hold deg frisk, lær om basilusker og hvordan 

du vasker og tørker hendene.



Visste du at det lever bitte små mikroorganismer rundt oss?
Noen ganger er de så små at du ikke en gang kan se dem.  
Du kan ha like mange av disse mikroorganismene under neglen  
din som det er sandkorn i en full bøtte. La oss kalle dem basilusker. 

Noen basilusker er bra for deg 
De tar seg av magene våre og fjerner det som ikke skal være der, 
akkurat som små rengjøringshjelper. De er også som små leger  
– som gir deg medisin!

Men noen gjør deg syk
Du har kanskje hatt vondt i halsen eller magen en gang?  
Det skyldes at slemme basilusker har kommet inn i kroppen  
din – kanskje når du spiste, like etter at du hadde lekt ute  
eller hvis du hadde puttet skitne hender i munnen.

Små helter  
og skurker

Ulike typer basilusker

Protozoer lever i vann.  
De kan gi deg vondt i ma-
gen, slik at du må gå mye 
på do.

Bakterier lever overalt. 
De kan gi deg vondt i hodet 
eller øret.

Virus lever inne i planter, 
mennesker eller dyr.
De kan forårsake sykdom-
mer som for eksempel 
Covid-19.

Sopp liker seg på fuktige, 
varme steder som for 
eksempel på føttene. Sopp 
kan klø og svi. 



Vel, de kan komme fra:
–  vennene dine, for eksempel når dere klemmer  

hverandre
–  ting som andre har tatt på, for eksempel fotballer, 

telefoner, dørhåndtak, heisknapper eller datamaskiner
–  dyr
–  smuss når du leker utendørs
–  steder der mange mennesker oppholder seg,  

for eksempel i butikker, på busser, tog og toaletter

Hvis du ikke vasker hendene før du for eksempel spiser, 
er det stor fare for at basiluskene kommer inn i kroppen 
din. Vask og tørk hendene flere ganger om dagen! 

“God håndhygiene” handler om å unngå å spre  
basilusker. 

Så sørg for at hendene dine er rene hele dagen.

Hvordan kommer  
basiluskene inn 
i kroppen din?



Send basilusken Vi gjør
 det 

sammen!

Lek denne morsomme leken for å se hvordan basiluskene 
sprer seg.

1. Stå ved siden av hverandre og dann en sirkel.

2. Ett barn dekker hånden sin med maling, glitter eller mel.

3. Ta den som står til høyre for deg, i hånden. Han eller hun tar 
så nestemann i hånden og så videre til hele sirkelen har tatt 
hverandre i hånden.

4. Ta en titt på hendene deres. Basilusker kan spre seg fra  
person til person på akkurat samme måte som maling,  
glitter eller mel.

Det er grunnen til at håndvask kan hindre at du blir syk!

Vask hendene nå!



Klassens hygieneregler

Når skal du vaske 
hendene?

– Når skal vi vaske hendene?  
– Hva skal vi gjøre når vi blir syke?
- Hva annet bør vi huske for å holde oss friske? 

Lag noen hygieneregler i klassen. Skriv ned reglene på en 
tavle, sammen med navnet på alle elevene. Deretter kan 
dere dekorere den og henge den opp i klasserommet!

1. Jeg skal alltid vaske hendene ____________________ maten.

2. Hvis jeg lager mat, skal jeg vaske ____________________ før  

og ____________________ at jeg håndterer maten.

3. Jeg skal alltid vaske hendene etter at jeg har vært på ____________________ .

4. Jeg skal alltid vaske hendene etter at jeg har ____________________ meg og nyst.

5.  Jeg skal alltid vaske hendene etter at jeg har håndtert ____________________.

6. Jeg skal alltid vaske hendene etter at jeg har__________________ dyr.

7. Jeg skal alltid vaske hendene etter at jeg har ____________________ute.

8.  Jeg skal vaske hendene ofte når jeg er syk og kan ____________________  

basiluskene mine.

9. Jeg skal alltid vaske hendene når de er ____________________ .

Vi gjør det
 

sammen!

Denne løser 
du! før

hendene

etter toalettet

snytt

søppel
klappet

lekt

spre

skitne

Finn riktig plass 
for ordene:



Kan du finne alle  
basiluskene som gjemmer 
seg på forskjellige steder  
i løpet av en dag?

Gjemsel!
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Jeg fant:

Denne løser du!
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Tegn en strek mellom riktig 
setning og riktig bilde!

Skyll av såpen med varmt vann.

Husk å gni mellom fingrene, på 
fingertuppene og i håndflaten.

Fukt hendene med varmt vann.

Ta såpe.

Tørk hendene grundig  
med papirhåndkle.

Gni hendene mens du synger  
"Lille Petter Edderkopp".

Denne løser 
du!



Sant eller ikke sant?

Nysing sprer basilusker!
De flyr ut av munnen din i 130 km i timen, noe som er 
raskere enn en bil på motorveien!  
Hvis du må nyse, skal du gjøre det i armkroken.  
Det er et enkel knep for å redusere spredningen av 
basilusker til de som befinner seg i nærheten!

1. Alle basilusker er skadelige for oss.

2. Håndvask fjerner basiluskene og holder deg frisk.

3.  Du har flere millioner basilusker på hendene dine.

4. “God håndhygiene” handler om å unngå å spre basilusker.

5. Noen basilusker er som små leger – som gir deg medisin.

6.  Du trenger ikke å tørke hendene etter at du har vasket dem.

7. Du skal alltid skylle hendene under varmt vann.

8.  Det er ikke viktig å vaske hendene etter et toalettbesøk.

Bra jobbet!

Sant Ikke santSett ring rundt riktig svar.

Denne løser du!



Labyrint!
Følg veiene i labyrinten for å se hvor basiluskene gjemmer seg.

Denne løser du!



Nå vasker vi hendene!

Fukt hendene  
med varmt vann.

Gni hendene mens du synger  
"Lille Petter Edderkopp".

Skyll av såpen med  
varmt vann.

Ta såpe.

Husk å gni mellom fingrene, 
på fingertuppene og  

i håndflaten.

Tørk hendene grundig  
med papirhåndkle.
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