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Kopplingar till kursplanen, åk 4-6 

Biologi 

● Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär 
för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, 
pollinering och rening av vatten och luft. 

● Tolkning och granskning av information med koppling till biologi. 
● Enkla fältstudier och experiment. 

Geografi 

● Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila 
bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. 
Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. 

● Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en 
hållbar utveckling. 

Kemi 

● Vattnets egenskaper och kretslopp. 
● Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika 

beståndsdelar. 
● Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och 

påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras. 
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Förarbete 
Här presenteras ett “smörgåsbord” av aktiviteter. Välj de du tycker passar dig och 
din elevgrupp bäst. När ni kommer på besök på Kreativum Science Center 
behöver ni känna till begrepp relaterade till vattnets faser och vattnets kretslopp, 
samt ha en inblick i hur en toalett fungerar och pumpen på ett reningsverk. 
 

Inför besöket 
Boka ett studiebesök hos Karlshamns Reningsverk, Sternö ARV, eller avtala med 
dem att de kommer till er, innan ni besöker Kreativum. Det är viktigt att detta 
studiebesök äger rum före skolprogrammet på Kreativum. Ett tips för er som 
behöver busstransport är att försöka göra de båda besöken samma dag. 
Kontaktperson: Johanna Johansson eller Linda Holm 

 
Johanna Johansson  
Telefon: 0454-204851 
E-postadress: johanna.johansson@karlshamn.se  
 
Linda Holm 
Telefon: 0454-814 31  
e-postadress: linda.holm@karlshamn.se 
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Kom igång! 
Repetera begreppen fast, flytande och gasform samt övergångarna mellan 
dessa: avdunstning, kokning, kondensering och smältning. Titta på en film om 
detta. 

 
Dramatisera  vattnets faser, se youtubeklipp från: 
http://www.hanper.se/video/kemi/faser/ 

 
Titta på en eller ev alla filmerna om vattnets kretslopp. Du känner din barngrupp 
själv och vet vilken nivå som är lämplig. 
https://youtu.be/StPobH5ODTw 
http://urskola.se/Produkter/162290-Vattenmannen-och-Speed-Vattnets-kretsl
opp 
https://www.youtube.com/watch?v=H_R8NWYVSSA   
 
Illustrera  “Vattnets kretslopp” och benämn de olika delarna, t ex 

● Solen värmer. 
● Vattnet avdunstar och blir till ånga. 
● Vattenångan bildar moln. 
● Molnen kyls av och vattenångan kondenseras och faller ner som 

nederbörd/regn. 
● Vattnet rinner ner i bäckar/åar/grundvattnet och hamnar i havet 

igen. 
 

Gör ett eget kretslopp. Se bild  
 

 
Observera  under några dagar och se vad som 
händer. Om du vill, använd gärna bilagan 1 
“Observationsdagbok”.  
 
Skriv en förklarande text om vattnets 
kretslopp.  
Använd bilaga 2 “Stödstruktur Vattnets 
kretslopp”. Detta är en stödstruktur i 
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flödesschema-form, som hjälp att bygga upp faktatexten.  
Kopiera gärna i A3, så får eleverna mer plats att skriva på. 
 
 
Arbeta med begreppen . Bilaga 3 “Begrepp, vatten”, för aggregationsformerna 
och vattnets kretslopp på olika sätt. (Para ihop dem, spela memory, förhör 
varandra…) 

 

 
 
 
Vik en ask med lock, att förvara dem i, så får du in teknik i begreppsträningen 
också.  
Se instruktion: http://hemmahosemma.com/hur-man-viker-en-ask 
eller http://www.skapligtenkelt.se/2010/12/vik-en-ask.html 

 
Titta på  Evas funkarprogram om vatten och avlopp. Här får du inblick i hur en 
toalett fungerar. Det är detta avsnittet du ska fokusera på. 
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=36&article=V7017-2 
OBS!  du behöver logga in på ditt sli-konto. 

 
Titta på  någon av filmerna om reningsverk: 
 “Avloppsresan - Vart tar allt bajs vägen?” källa Borlange Energi 
https://www.youtube.com/watch?v=La7bTjAL7Lw 

 
“Reningsverket och vattnets kretslopp” källa Halmstad kommun 
https://www.youtube.com/watch?v=sPIjzXATGUE 
“Vattenrening” 
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https://www.youtube.com/watch?v=JicZDwJoYbk 
Efter studiebesöket på Sternö ARV och Kreativum 
...och innan du fortsätter arbetet i klassrummet, kan det vara bra att sammanfatta 
ert besök på Kreativum/Sternö ARV med hjälp av Kooperativt 
Lärande-strukturen “Stafetten”. 
 
Den går till så här: 

● Dela in dina elever i grupper om 4-6 elever. 
● Sätt upp blädderblocksark eller A3-ark på väggen på olika ställen i 

klassrummet (lika många som antalet grupper). 
● Låt eleverna ställa sig på led i grupperna, framför arket. De behöver en 

penna. 
● Dela ut uppgiften gruppen ska sammanfatta/lösa/förklara. I det här fallet 

kanske “Vad lärde vi oss under vårt besök på Sternö ARV?” 
● Elev 1 börjar skriva eller rita något på arket. Ger sedan pennan till elev 2 i 

ledet som bygger på med sin kunskap. 
● Fortsätt rotera tills gruppen tömt ut sin kunskap. 

 
De elever som har svårt att komma på något får gärna fråga sina kompisar i 
gruppen eller bygga på någon annans mening/bild. 
Att gå runt i klassrummet och inspireras av de andra grupperna är även det en 
idé. Tycker övriga att det är fusk, kan man lätt få dem på andra tankar genom att 
säga att det är en komplimang när andra tycker ens idéer är så bra, att man själv 
vill använda dem. 
Ha gärna musik på i bakgrunden. Det brukar vara uppskattat. 
 

Skolprogrammet “De unga och havet” på Kreativum 

Under ert besök hos Kreativum kommer vi att göra återkopplingar till ert 
studiebesök hos Sternö ARV och ni kommer att få lära er mer om hur livet i havet 
påverkas av vår nedsmutsning. Detta för att befästa det ni sett och hört. Vi gör ett 
besök i “Bajsutställningen”. Där kommer ni att få göra ett quiz med hjälp av ett 
program som heter Seppo. Ni kommer även att få prova vår häftiga VR-station 
”Avloppet”, där man blir en Kreanaut och får färdas genom avloppssystemet, till 
reningsverket. Som kronan på verket får ni uppleva en “Vattenshow”. 
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Efterarbete 
Precis som i förarbetet så  presenteras ett “smörgåsbord av aktiviteter”. Välj de du 
tycker passar dig och din elevgruppens behov bäst. 

Olika övningar 
På  “Svenskt vatten” finns mycket bra material att använda för att skapa en större 
förståelse för hur vattenrening går till. Det heter “Vattenskolan” och du hittar den 
här. 
 
Jag kommer att hänvisa till den med olika övningar. 
 
Låt eleverna arbeta med texten “Reningssteg” från Svenskt Vatten (Vattenskola). 
Skriv ut sidorna från följande länk . 
 
a) Rubrikerna och texterna ska klippas ut och separeras. Om du vill ge eleverna 
extra utmaning, klipp även bort “steg 1,2 och3). 
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b) Eleverna ska sedan läsa texterna tillsammans i grupper om 2-4 och komma 
överens om vilken rubrik och text som hör ihop, samt placera dem i rätt ordning. 
 

 
 
 
c) Efter detta får varje grupp redovisa vad de kommit fram till. Det är en bra ide 
att klistra upp ordningen på ett A3-papper. 
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Experimentera 
Experiment  1 och 2 från “Svenskt vatten” går ut på att göra ett eget reningsverk 
och att undersöka vad som händer med olika typer av papper som spolas ner i 
avloppet. Instruktioner för dessa hittar du på denna länk. 
 
Om du vill kan du använda bilaga 4 “Experimentlogg, vatten”. 
 
Läs 
http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start
/vattnets-vag/quiz-steg-7/ 
och titta på  filmen... 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lQVNQ4bio1Y 
Läs  även: 
http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start
/vattnets-vag/quiz-steg-8/ 
och titta på  filmen... 
https://www.youtube.com/watch?v=wJ_zjKJUOvA 

 
Titta på  filmen “Skräp i vattnet” med Speed och Vattenmannen” Vad slänger 
människor i vattnet egentligen? 
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Tänk efter före 
Använd dig av metoden Kooperativt Lärande med hjälp av strukturen “mötas på 
mitten”.’ 
Läs  här 

 
Följ instruktionen och ställ frågan till eleverna: 
“Vad kan du göra för att bidra till ett renare vatten/hav?” 

 
Naturskyddsföreningen har utarbetat ett bra material om Barnens Hav – ett 

ämnesövergripande läromedel för årskurs 1-6 om allt som gömmer sig i det stora 

blå  “ Under ytan i Östersjön”/”Under ytan i Västerhavet”, och lärahandledningarna 

till dem. 

 
Livet i havet  är en sida som innehåller massor av tips och fakta och hur det 
påverkas av vår nedskräpning. Sidan drivs av Stockholms universitets 
Östersjöcentrum  och Umeå marina forskningscentrum. 

 

Skolmaterial - filmer med tillhörande studiematerial för åk 6 och uppåt hittar du 
på BalticSea2020 
 

Pyssel 
Detta  knyter an till vilka djur som far illa av vår nedskräpning /fulspolning.  
 
a) För att koppla till tekniken, kan man använda cetis material om “ Rörliga djur” 
och bygga något djur från havet. 
 
b) Bakpulverhavsdjur 
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Du behöver: 
2 ¼  dl bakpulver 

1 dl (toppat mått) majsstärkelse 

1 ½  -1 ¾ dl vatten 

mikrovågsugn 

bakplåtspapper 

tandpetare, pennor och andra redskap att skulptera med 

stor skål 

pinne/slev att röra om med 

Följ den engelska instruktionen här. 
 
 
 
 
 

Skapa en informationsbroschyr  
 
Eleverna får i uppgift att framställa informationsbroschyrer. 
 
Utifrån det du lärt dig ska du nu få göra en informationsbroschyr, som informerar 
om vad som är viktigt att tänka på för att hålla vårt vatten/hav fritt från skadliga 
ämnen och andra saker än bajs, kiss tops och toapapper.” 
Du får använda vilka hjälpmedel du vill. 
Broschyren ska vara i formatet A5 
 
 
 
Broschyrerna  skickas in till:  
Pehrnilla Stenström 
Kreativum i Blekinge AB 
Strömmavägen 28 
374 32 Karlshamn 
Eller lämnas in i receptionen på Kreativum. 
Märk kuvertet “Tävling” 

Kontakta oss  0454-56 39 50 |  info@kreativum.se 
Hitta hit  Strömmavägen 28, 374 32 Karlshamn kreativum.se  

https://www.kiwico.com/diy/Arts-and-Crafts-Projects/1/project/Baking-Soda-Ocean-Art/2648?utm_source=Pinterest&utm_medium=SOCIAL&utm_content=Kiwi&utm_campaign=DIY&utm_term=Baking%20Soda%20Ocean%20Art


 
 
 
 

 

Testa dig själv 
När ni vill testa era kunskaper kan du använda Vattenskolans quiz. 
 
Den görs på dator och kan göras om tills man klarat det. När man gjort det kan 
man skriva ut ett diplom. 

 

 
 
 
 
 
 
Info om våra avloppsreningsverk och vattenverk i Karlshamns kommun hittar du 
på Karlshamns Energis vattensidor 
 
 
 
Stort Lycka till! 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 
vattnets kretslopp 

Vattnets kontinuerliga flöde 
mellan havet, atmosfären, 

vatten- 
samlingar på land och 
levande organismer. 

 
 

aggregationsformer 

 
 

Alla ämnen kan vara i fast, 
flytande eller gasform.  

 
 

fast form 

 
 

Molekylerna rör sig väldigt 
lite. De är tätt packade. 

 
 

flytande form 

Molekylerna är i vätskeform. 
De är fortfarande tätt 

packade, men rör sig fritt 
och byter plats med 

varandra. 
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gasform 
 
 

Molekylernas rörelser är så 
stora att de frigör sig från 

varandra. De rör sig med så 
hög fart att de krockar med 

omgivningen. 

 

 
avdunstar 

 
 

förångas 

 
 

kondenseras 

 
 
Övergå  från gas till vätska. 

 

 
 

nederbörd 

 
Vatten i olika former som 

faller från jordens atmosfär. 
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smälta 
 

 
 

Övergå från fast till flytande 
form. 

 
koka 

 

 
 

Övergå från flytande till 
gasform. 

 
 

stelna 

 
 
Övergå från flytande till fast 

form . 
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Bilaga 4 

Experimentlogg 

 
 

Namn: _____________________ 
 
 

Experimentets rubrik 
____________________________ 
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Materiel 
____________________________________
____________________ 
 
Min hypotes 
____________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________ 
 
Resultat 
____________________________________
____________________________________
____________ 
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Slutsats 
____________________________________
____________________ 
____________________________________
____________________________________
____________ 
 
Min skiss 
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