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ARALSJÖN 

Aralsjön, som ligger i Centralasien på gränsen mellan Kazakstan och 

Uzbekistan, var en gång i tiden världens 4:e största sjö, men har därefter 

minskat till 10 % av den ursprungliga ytan. I en del av Aralsjön, den så 

kallade lilla Aralsjön, har vattennivån åter börjat stiga de senaste åren 

med hjälp av en stor damm som håller kvar vattnet men resten är mer 

eller mindre borta. 

 

 

 

Varför försvann sjön och vad har detta med jeans att göra? 

Försök bena ut anledningarna till problemet och jämför sedan med 

varandra. Finns det någon möjlighet att få tillbaka sjön och vad krävs då? 

Skicka ert svar till oss! 

Fortsättning på nästa sida 
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Om man verkligen vill få reda på hur det funkar med vattenresurser kan 

man gå till en hemsida som reder ut begreppen om hur vi använder 

vatten. Den heter http://waterfootprint.org. 

Där reder man bland annat ut vad som menas med grönt, blått och grått 
vatten. Väldigt kort skulle man kunna sammanfatta vad färgerna på 

vattnet står för så här:  

• Det gröna vattnet är vatten från nederbörd som avdunstar, avges 

eller tas upp av växter. Det är en stor del av vattenfotavtrycket för t 
ex jordbruks- och skogsbruksprodukter. 

• Det blå vattnet är yt- eller grundvatten som används för 
konstbevattning, industri och hushåll. 

• Det grå vattnet är det färskvatten som krävs för att späda ut 
förorenat vatten så att det når godtagbar kvalitet (betyder inte att 

det är helt rent). 

 

Det kan vara ganska svårt att förstå hur mycket vatten vi använder och 

en anledning till det är att vi sällan upplever någon vattenbrist. Aralsjön 
och våra jeans har dock ett samband och det är därför som denna uppgift 

finns. 

  

 

 

 

Skicka era funderingar kring 

Aralsjön och jeans till oss! 
 
 

 

http://waterfootprint.org/
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DRICKSVATTEN 

Rent och gott vatten i kranen är en självklarhet för oss här i Sverige. 

Men hur smakar det egentligen? Finns det skillnader? Gör en 

vattenprovning i klassen. 

1. Samla in vatten ifrån olika håll, t ex kommunalt vatten, vatten 
från några hushåll som har egen brunn, ev. olika bordsvatten 
på flaska utan kolsyra (Vi skickar med en sort. Vill ni prova fler 
sorter får ni komplettera själva, men det känns ju lite dumt att 
köpa vanligt vatten på flaska.) 

2. Varje person i klassen behöver lika många muggar som ni har 

vattenprover. Numrera dem. 

3. Utse två vattenprovningsledare som bestämmer vilket vatten 
som ska ha vilket nummer och häller upp vattnet i rätt 
muggar. Provningsledarna antecknar vilket vatten som finns i 
varje mugg, men för resten av klassen är det hemligt vilket 
vatten som finns var. 

4. Dela ut vattenprovningsprotokoll och en mugg av varje sort till 
alla i klassen. Låt klassen smaka och lukta på vattnet i 
muggarna och undersök: 

• Vilket de var och en tycker är godast och varför de 
tycker så.  

• Om de vet vilket som är det vanliga kranvattnet. 

• Om de tycker att något av vattenproverna har någon 
speciell smak. 

Tänk på att vattnet ska ha rumstemperatur. Vissa vatten luktar också 

på ett speciellt sätt så därför att det bra om det inte är luftat. 

I Borås får vi till största delen vårt kommunala vatten från Öresjö, där 

det först renas i Sjöbo vattenverk innan det når oss. I samhällena runt 

Borås finns det ofta lokala vattentäkter.  

För att vi ska kunna ha rent vatten i våra kranar är det viktigt att vi är 

rädda om våra vattentäkter. Därför är området kring Öresjö ett så 

kallat vattenskyddsområde och faktiskt också områden runt sjöar och 

vattendrag som rinner till Öresjö. Så det är ett stort område och  

Fortsättning på nästa sida 
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därmed många människor som berörs av Öresjö vattenskyddsområde. 

Där finns det regler som talar om vad man inte får göra och när det 

krävs tillstånd eller anmälan. Detta är dels för att minska risken för 

olyckor och dels för att minska konsekvenserna om en olycka ändå 

händer.  

Vill ni läsa mer om Öresjö vattenskyddsområde kan ni gå in på 

www.boras.se och söka på Öresjö vattenskyddsområde i sökrutan. 

 

En regel som finns i vattenskyddsområdet är att man inte får köra bil 

på isen pga. av risken att det ska komma ut bränsle i sjön. Nu ska ni 

göra ett experiment för att ta reda på varför det är så. Uppdraget är 

att prova hur lite diesel som räcker för att förorena vatten.  

Gör så här: 

1. Droppa i en droppe (ca 0,2 ml) diesel i ett litermått.  
2. Häll i en liter vatten och lukta; kan ni känna diesellukten? 
3. Ta en 1 dl vatten från ”diesel-litern” och häll den i ett annat 

litermått och fyll upp med 9 dl rent vatten så att ni har en liter 

igen. Nu har ni en tiondels droppe i en liter eller om man så vill 1 
droppe i 10 l vatten. 

4. Lukta på vattnet. Känner ni något? 
5. Diska det tomma litermåttet 
6. Fortsätt på samma sätt som ovan tills ni inte längre känner 

diesellukten. Vilken koncentration har ni då? 

 

 

 

 

Skicka era resultat från både 

vattenprovningen och 
dieselexperimentet till oss. 

 
 

 

http://www.boras.se/
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ENERGINYHETER 

 

Vi människor har haft tillgång till el i lite mer än hundra år och vi blir bara 

mer och mer beroende av el. El går att använda till så många olika saker. 

Det finns ingen som tror att vi kommer att bli mindre elberoende i 

framtiden. 

Så vi behöver även i framtiden göra el, men hur ska det gå till. Detta 

uppdrag handlar just om elproduktion.  

 

Ni ska göra braskande löpsedlar om elproduktion i Sverige i framtiden. 

Det kan handla om sol-, vind-, kärn-, våg-, vattenkraft och el från 

bioenergi. Fundera gärna över någon utveckling som skulle kunna finnas i 

framtiden. 

För att lära sig mer om hur energiproduktionen ser ut idag kan man t ex 

titta på följande hemsida: 

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energisystemet/ 

Scrolla längre ner på sidan, till rubriken Tillförsel. Där hittar ni, och kan 

läsa mer om, olika sätt att producera el på. 

 

Med hjälp av t ex appen The Headlines (finns gratis för iPhone/iPad i 

appstore) eller Fake Newspaper Maker Creator (finns gratis för Android i 

Playbutiken) gör ni sedan löpsedlar som ni sätter upp så att andra än ni i 

klassen kan se dem. 

 

 

 

Skicka in bilder på era 
löpsedlar till oss. 

 

  

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energisystemet/
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FIBER 

Ett mycket aktuellt område inom stadens system för många är 

fiberanslutning. Uppgiften handlar om att lära sig mer om fiberteknik och 

fibernätet och består av flera delar: 

 

1. Experiment med ljus som studsar i en vattenstråle 

2. Hur kan man överföra information med ljus? Prova på 

morsealfabetet och det binära talsystemet. 

3. Fibertekniken och framtiden 

 

Ljus som studsar i en vattenstråle. 

I lådan finns det en vattenkanna och en ficklampa. Ta med ficklampa, fylld 

vattenkanna och en hink in i ett mörkt rum. Häll nu en jämn och inte 

alltför krökt stråle med vatten samtidigt som ni har ficklampan i 

vattenkannan riktad ut ur pipen från insidan. Häll vatten på detta sätt ner 

i hinken. Där strålen träffar hinkens botten eller vattenytan kan man se 

hur ljuset, som studsat inuti strålen, blir synligt. Detta är lättaste sättet 

att försöka visa hur en fiberkabel funkar. Ljuset studsar på insidan av 

fiberkabeln på samma sätt som inuti vattenstrålen. 

 

Det var på 1970-talet som tekniken med fiberkablar började komma, men 

inte förrän på 2000-talet som det började användas riktigt mycket. 

 

Hur kan man överföra information med ljus?  

I fiberkablarna skickas information med hjälp av ljus. Detta gör man med 

digitala signaler. För att kunna skicka digitala meddelanden måste man ha 

ett system där det går kan förstå vad signalerna betyder och då använder 

man sig av det binära talsystemet. Meddelandena är alltså uppbyggda av 

”på” (1) eller ”av” (0). Med hjälp av det binära talsystemet kan man alltså 

ange ett visst värde med bara två värden (1 och 0). Detta kan verka lite 

komplicerat, men om man börjar leka med det så förstår man hur det 

hänger ihop. 

 

Fortsätt på nästa sida. 
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Börja först med att leka lite med siffror på den medskickade lappen som 

heter Binärt trolleri. Med hjälp av denna lapp kan man räkna ut vilket tal 

någon annan tänker på, om det talet är mellan 1 och 31. Gör så här:  

• Be en person att tänka på ett tal mellan 1 och 31, men inte säga det 

högt.  

• Nu frågar du personen om talet finns med i de 5 olika rutorna.  

• Kom ihåg alla de första siffrorna (överst till vänster) i de rutor som 

personen säger att talet finns med i. 

• Addera sedan de tal du lagt på minnet.  

• Summan du kommer fram till är talet som personen tänkte på. 

 

Vad har då detta med det binära talsystemet att göra? Rutorna är 

uppbyggda med hjälp av det binära talsystemet. Här kan ni se hur det 

binära talsystemet fungerar: https://youtu.be/xtCW7AvpKkI. Rutorna är 

uppbyggda på samma sätt.  

 

Fyll i tabellen nedan enligt det mönster som finns. En etta markerar att 

det talet finns med i den rutan som börjar med det första talet i kolumnen 

nedan. En nolla betyder att talet inte finns med i den rutan. 

 
 16 8 4 2 1 

1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 0 

3 0 0 0 1 1 

4 0 0 1 0 0 

5 0 0 1 0 1 

6 0 0 1 1 0 

7 0 0 1 1 1 

8 0 1 0 0 0 

9      

10      

11      

12      

13      

14      

 

Nu kan ni se hur de olika talen ser ut i det binära talsystemet. Om man 

ska skriva 5 i det binära talsystemet skriver man alltså 101. Hur kommer 

talet fjorton att ”se ut” om man skickar det i en fiber/ledning? 

 

Fortsätt på nästa sida. 

https://youtu.be/xtCW7AvpKkI
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Fibertekniken och framtiden 

Varför ska vi gräva ner en massa kabel i marken när vi lika gärna kan 

fortsätta att skicka information med mobilnät som 4G och 5G (som 

kommer nu). Fiberföretagen brukar påpeka att nu och även i framtiden 

finns det så mycket saker som blir mycket bättre med fiber. Detta beror 

på att mycket information kan skickas på kort tid och på ett säkert sätt. 

 

Redan nu kan vi med fibernätet göra allt från att strömma filmer och spela 

till att koppla upp husets larmsystem till larmföretaget. Vad tror ni vi 

kommer använda fibertekniken till i framtiden? Titta gärna på denna 

filmen för att få tankar kring det som kallas Sakernas internet 

https://youtu.be/F-pEI0kLMhQ (särskilt från 7 minuter och framåt). 

 

 

 
 

 

Beskriv vad ni diskuterat om 

Sakernas internet i framtiden och 
skicka in till oss. 

 

 

https://youtu.be/F-pEI0kLMhQ


 
 

 
 

www.borasem.se/dromstaden 

GRÖNA STÄDER 

Hur ska en stad se ut för att människor ska trivas? Det finns många 

stadsplanerare som arbetar med detta. En sak de arbetar med är att få in 

mer gröna växter i städerna. Förutom att det blir trevlig miljö finns det 

också många andra fördelar med gröna städer, t ex: 

• Det sänker temperaturen i städerna 
• Man avlastar dagvattensystemet genom att växterna tar upp vatten 

och vattenflödet bromsas upp 

• Det ger bättre luft i städerna 
 

Om man söker på internet efter bilder på växtlighet i städer får man 

många olika träffar, prova att söka på t ex green buildings, green cities, 

guerilla gardening, roof garden, roof gardning. 

 
En annan del av stadsodlandet är att producera mat, men då inte i stor 
skala som man gör på åkrar. Ofta handlar det om ”kryddgrönt” och 
grönsaker. Ni ska nu göra ett experiment där det handlar om odling i ljus 
respektive mörker och om det påverkar smaken. Ärtskott är gott, men är 
det någon skillnad i smak om de stått i ljus respektive i mörker. 

 
Lägg ärtorna i ett fat. Ta ärtor så att det täcker halva ytan på fatet och 
häll på vatten så att vattendjupet är dubbelt så högt som ärtorna. Låt stå 
till dagen därpå. Lägg sedan på jord så att det täcker ärtorna. För att 
jorden alltid ska vara fuktig kan det vara bra att ha en plastpåse över 
fatet, men helt tätt ska det inte vara så gör några små hål. Gör i ordning 

två fat på samma sätt och ställ det ena fatet i fönstret och det andra fatet 
helt mörkt. Glöm inte att hålla koll på fuktigheten med jämna mellanrum. 
Vad blir det för skillnad för de två faten? Smakar ärtskotten likadant om 
de stått ljust och mörkt?  
 
 

 
 
 
 
 

Fortsättning på nästa sida 
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Testa också att sätta några olika sorters bönor i en ”disktraseodling” enligt 

bilden nedan och se hur bönorna växer.  

 
Du behöver:  
Några olika sorters bönor, liten skål, wettextrasa, sax, zippåse – ca 1 liter, 
vatten (H2O), häftapparat, tejp.  
1. Lägg några bönor i vatten i en skål över natten.  
2. Klipp till wettextrasan så att den passar i påsen.  
3. Fukta trasan och stoppa in den i påsen.  

4. Häfta en rad med häftklamror längs med hela bredden på zippåsen ett 
par centimeter upp från botten (genom både påsen och wettextrasan). 
5. Stoppa ner några bönor och stäng påsen. 
6. Tejpa upp påsen fönsterruta med bönorna in mot rummet. 
 
Beskriv hur bönan ser ut efter ett tag och använd ord såsom grodd, 

hjärtblad, rotspets och rothår. 
 

 

 

Skicka in 10 bilder till oss som handlar om växtlighet i städerna 
och som ni tyckte var extra roliga! Berätta för oss varför ni 

tyckte just dessa bilder var extra intressanta. Skicka också med 
bilder och beskrivningar av ert odlande i klassrummet. 

 
 

Dessutom önskar vi er god jul  med denna amaryllis som ni kan ha i 

klassrummet. Plantera den i något snyggt, leta efter något roligare än en 

vanlig kruka! Nu får ni det riktigt grönt och skönt även inne i ert klassrum. 
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KEMIKALIER I BADRUMSSKÅPET 

Alla kemikalier som vi använder kommer förr eller senare ut i naturen. Av 

de runt 145 000 olika kemikalier vi människor har gjort är det bara en 

bråkdel som vi vet effekterna av. Vi använder olika kemiska produkter när 

vi städar, tvättar, i maten och i många andra sammanhang. Nu ska vi titta 

lite närmare i badrumsskåpet. 

Öppna familjens skåp/hylla/låda i badrummet. Hur många produkter finns 

där (räkna inte tandtråd och plåster, utan produkter med en 

innehållsförteckning såsom schampo, tvål, deodorant osv). Nu ska ni 

intervjua någon äldre person ni känner, gärna så gammal som möjligt. 

Kanske kan ni också intervjua någon som är uppvuxen i ett annat land än 

Sverige? Hur såg deras badrumsskåp ut när de var unga? Hur många 

produkter fanns där? 

Titta också i innehållsförteckningen på en produkt ni hittar hemma. Vilka 

ämnen innehåller de? Undrar hur många olika ämnen det skulle bli om 

hela klassen skulle göra en gemensam lista över kemikalier?   

Nu ska ni prova att göra eget schampo, med betydligt färre ingredienser 

än i de flesta schampon man kan köpa. Ingredienser ligger i lådan och 

receptet hittar ni nedan. Räkna om mängderna så att de passar för er. Ni 

hittar också små burkar i lådan så att alla i klassen kan få med sig lite 

schampo hem och prova. 

Recept: 
150 ml vatten  

1,25 ml xantangum  
4 ml olivåterfettning 

60 ml sockertensid 
 

Läs säkerhetsdatabladet och speciellt för sockertensiden då alla tensider i 
koncentrerad form kan vara skadliga. 

 

Ev. några droppar eterisk olja för doft (eller så kan man göra som vi 
gjorde när vi testade schampot, riva i skalet från en citron). 
 

 

Skicka in era schamporecensioner till oss! 
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PAPPER I TOALETTEN 

 

På en del toaletter sitter det skyltar som talar om att man inte får 

spola ner pappershanddukar i toaletten och det gäller självklart för alla 

toaletter. Här kan du ta reda på varför: 

 

1. Ta fram olika sorters papper (I lådan ligger några olika sorter 

såsom våtservetter, bordsservetter, olika sorters 
pappershanddukar, toapapper och hushållspapper. Ni kanske 

också har någon annan sorts papper ni vill testa) 
2. Lägg de olika papperssorterna i skålar med vatten (vi har lagt i 

några plastmuggar som ni kan använda om ni vill) 
3. Låt papperen ligga i vattnet över natten. Vad hände? Vilka 

skillnader kan du se och känna? 

 

Ta reda på om ni har haft problem med avloppet i skolan någon gång. 

Fråga vaktmästaren och förmodligen vet hen varför det i så fall har blir 

stopp.  

När man spolar i toaletten drar vattnet med sig papper och bajs. Det 

är inte så självklart som man kan tro, för om du tar samma mängd 

vatten som i en spolning och häller den långsamt i toaletten kommer 

du att märka pappret inte spolas ner. Hur fort vattnet rinner ner 

genom toaletten har betydelse för spolningsresultatet. Att det fungerar 

när man spolar i toaletten har med det man kallar hävert att göra. 

Testa detta genom att göra en hävert mellan muggar. Använd den lilla 

slangen och pipetten. Om ni inte kommer på hur man ska göra så sök 

på Youtube (t ex denna videon: https://youtu.be/CZmP0vsRBZ8).  

 

 

Skicka in era resultat från 
pappersexperimentet till oss. 
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REGN 

 

I städer finns många ytor som är hårda, asfalterade eller stenlagda, och 

då kan vatten inte rinna ner i marken på samma sätt som ute i naturen. 

För att undvika översvämning har man brunnar som leder till ett 

dagvattensystem. Detta vatten rinner sedan ut i bäckar och sjöar. Skulle 

det rinna till reningsverket hade det blivit problem, eftersom det då hade 

blivit för mycket vatten för reningsverket att ta hand om. 

Att bli av med regnvattnet är faktiskt en tjänst som man i städer och 

samhällen betalar för. Man får ingen separat räkning, men det ingår i 

vatten- och avloppsavgiften. Bygger man exempelvis en stor 

lagerbyggnad räknar kommunen ut hur mycket vatten som behöver ledas 

bort och man får betala för detta varje gång man betalar VA-avgiften. 

Att bli av med stora regnvattenmängder är något som det funderas på 

mycket på många håll i världen. Mindre hårdgjorda ytor och områden där 

det finns möjlighet att svämma över är exempel på saker man gör för att 

minska risken för översvämningar.  

Även i Borås så har det handlar mycket om dagvatten och går ni in på 

bt.se och söker på dagvatten så hittar ni flera artiklar som handlar om 

detta. En anledning är att Borås energi och miljö verkligen försöker att få 

så lite dagvatten som möjligt ner i deras avloppsnät då det förstör 

möjligheten att rena avloppsvattnet på ett bra sätt. (Ni har tidigare fått en 

inloggning till e-bt.) 

Ni ska i denna uppgift räkna på hur mycket vatten som ska ledas bort. 

Tänk er ett riktigt regnoväder. I ett riktigt stort regn kan det komma 20 

mm på en timma. Hur mycket vatten blir det då på skolans tak? Allt detta 

regn måste ledas bort i dagvattensystemet. Vart tror ni vattnet på taket 

tar vägen? 

 

Skicka in ert svar från uträkningen till oss och 

var ni tror vattnet från taket tar vägen. 
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RENA AVLOPPSVATTEN 

När vattentoaletter blev vanliga uppstod det problem med föroreningar i 

våra vattendrag. Det har vi försökt lösa genom att rena avloppsvattnet 

innan det rinner ut i åar, sjöar eller hav. På en del platser har man haft 

idéer om att det löser sig, bara man drar avloppsledningarna riktigt långt 

ut i havet. Så gör man ju inte idag. 

I städerna har man byggt reningsverk och ute på landsbygden har man 

byggt avloppsrening till varje hus (det kallas enskilt avlopp). Med tiden 

har kraven på rening blivit tuffare och tuffare, eftersom det har 

konstaterats att det inte har funkat att släppa ut avloppsvatten orenat. 

Att rena avloppsvatten är egentligen inte så svårt, det är bara att härma 

naturens processer. Problemet är att när naturen renar vatten behövs det 

ett väldigt stort område för att rena ganska lite förorenat vatten. När vi 

människor bor många tillsammans i en stad måste vi istället rena mycket 

avloppsvatten på ett litet område. Det kan också finnas ämnen i 

avloppsvatten som inte är lätta att ta bort. 

Nu ska ni göra eget avloppsvatten genom att blanda: 
• Vatten 

• Tandkräm  
• Jord 

• Färgämne 
• Parfymerad tvål 

• Ni kan också blanda i andra saker ni kan komma på, som t ex mjölk, 
smulat bröd, … Det får ni i så fall leta upp själva. 

 

Er rening ska ske i ett ”filter” som ni själva tillverkar genom att ni letar 

material utomhus och stoppar det i en avsågad plastflaska (ligger i lådan). 

Det kan t ex vara sand och grus (som man tvättar innan man lägger i det) 

och mossa. Ta sedan ert egengjorda avloppsvatten och häll genom filtret. 

Filtret är alltså den avsågade PET-flaskan med ert naturmaterial i. Använd 

syn och lukt och avgör vad som kan renas i just ert filter och vilka faktorer 

som påverkar hur rent det blir. Vad kan renas och vad följer med vattnet?  

 

Skicka in era resultat till oss! 
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VATTENFÖRBRUKNING 

Rinnande vatten inne måste vara en av de absolut bästa bekvämligheter 

vi har i våra hus, men vad använder vi vatten till och hur mycket. 

 

Nu ska ni försöka ta reda på hur mycket vatten ni använder. Glöm inte att 

även om det inte är ni som sätter på diskmaskinen, så är ¼ av disken din 

om ni är fyra i familjen. När det handlar om rinnande vatten kan det vara 

svårt att samla upp allt vatten vid exempelvis en dusch. Gör då så att ni 

tar en hink och mäter upp volymen vatten på en viss tid. Ta exempelvis 

mängden på en halv minut. Duschar man sedan totalt i 4 minuter så blir 

vattenförbrukning på denna dusch 8 gånger volymen som det blev i 

hinken. 

 

Skriv upp olika aktiviteter som ni gör i hemmet och hur stor vattenvolym 

som går åt. Hur skulle man kunna spara på sin vattenförbrukning? 

 

 

 

 

Sammanställ resultatet i klassen och beräkna hur 
mycket vatten ni i klassen i genomsnitt använder 

varje dag. Skicka in till oss! 
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