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ENERGI I VÄRLDEN 

 

Energianvändningen i världen är ojämn. Så här mycket energi använder 

en genomsnittsperson i olika delar av världen per år: 

 

• Nordamerika använder 48 674 kWh per person och år 

• Europa använder 28 439 kWh per person och år 

• Mellanöstern använder 22 727 kWh per person och år 

• Kina använder 12 033 kWh per person och år 

• Latinamerika använder 11 041 kWh per person och år 

• Afrika använder 5 720 kWh per person och år 

• Indien använder 4 158 kWh per person och år 

 

 
 

 

Självklart är det väldigt stora skillnader mellan olika människor i de olika 

områdena. Uppgifterna ovan gäller för genomsnittspersonen i de olika 

delarna av världen.  

 

 

Fortsättning på nästa sida 
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Diskutera i grupper varför energianvändningen skiljer sig så mycket i 

världen mellan olika områden. Jämför därefter mellan grupperna och 

försök skriv ner de viktigaste orsakerna till de stora skillnaderna i 

energianvändning i världen. 
 
 

Tänkbara orsaker till skillnaderna: 

• Mat 

• Bostäder 

• Klimat 

• Möjlighet till billig energi 

• Konsumtion 

• Transporter 

 

 

 
 

Hoppas ni har haft givande diskussioner i 

klassen! Skicka in några meningar som 
beskriver vad ni diskuterande. 
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ENERGIANVÄNDNING FÖRR OCH NU 

 

För att vi människor ska kunna leva, behöver vi fixa till vår omgivning. Vi 

tänder lampor, sätter på värme, använder maskiner och transporterar oss. 

För att kunna göra detta använder vi energi. 

 

Det finns olika former av energi – som t ex rörelseenergi, elektrisk energi 

och kärnenergi – och energin kan omvandlas mellan dessa olika former. 

Faktiskt så är allting som händer förknippat med att energi övergår från 

en form till en annan, alltifrån en stjärnas explosion till en tanke. När man 

ser något som händer kan man följa de olika energiomvandlingar som 

skett, det blir som en kedja av energiomvandlingar.  

 

Nu ska ni hitta energikedjor runt olika aktiviteter som vi människor gjorde 

förr och som vi också gör idag. Det kan t ex vara rosta bröd, gräva en 

grop, åka till en annan stad, bada varmt, ...  

 

Ett exempel på en sådan kedja av omvandlingar är vad som händer när 

man tänder en lampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida.  
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Förr: Man tände en oljelampa för att få ljus (strålningsenergi) och oljan 

kunde komma från t ex sill (lagrad som kemisk energi). Sill är ju en fet 

fisk, och det var förr vanligt att man kokade och pressade sill (och särskilt 

inälvorna) och fick ut fiskolja. Denna olja kallades lysolja (det fanns även 

lysolja som tillverkades av andra produkter). Energin i sillen i sin tur kom 

från att sillen ätit något djurplankton som t ex ett litet kräftdjur (lagrad 

som kemisk energi). Djurplanktonet hade i sin tur ätit växtplankton och 

därmed fått i sig energi (lagrad som kemisk energi). Växtplanktonen hade 

tagit upp energi från solen (strålningsenergi) genom fotosyntesen. (Vill ni 

veta mer om hur fotosyntesen fungerar kan ni t ex titta på 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc .) 

 

Energikedjan för att tända en lampa förr ser alltså ut så här: 

 

Ljus från lampan (strålningsenergi) 

 

Lysolja (kemisk energi) 
 

Sill (kemisk energi) 

 

Djurplankton som sillen har ätit (kemisk energi) 

 

Växtplankton i havet som djurplankton har ätit (kemisk energi) 

 

Solljus som tagits upp av växtplankton (strålningsenergi)

   

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc
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Idag: Vi tänder en elektrisk lampa. Energin kan komma från olika 

energikällor, vi kan t ex tänka oss att den kommer från kraftvärmeverket 

Ryaverket1 här i Borås. Där eldar man både sopor och träflis. I detta 

exempel tänker vi på träflis. 

 

Energikedja för att tända en lampa nu: 

  

Ljus från lampan (strålningsenergi) 

 

Elektricitet från exempelvis kraftvärmeverket Ryaverket (elektrisk energi) 
 

Generatorn omvandlar rörelse till elektricitet (rörelseenergi) 

 

Turbinen snurrar av flödet av vatten i gasform (rörelseenergi) 

 

Vatten kokar (rörelseenergi) 

 

Skogsbränsle som eldas och värmer vatten (värmeenergi) 
 

Träd (kemisk energi) 

 

Solljus som tagits upp av träden genom fotosyntes (strålningsenergi) 

 

 
 

 

Skicka in några energikedjor till oss där ni jämför 
hur det såg ut förr och hur det ser ut idag.  

 
Finns det något som är gemensamt med förr och 

nu? Spana särskilt efter energikedjor som ingår i 

hållbara kretslopp, för det är ju dessa vi ska 
använda i framtiden. Härma kedjorna här ovan. 

 

 

                                                           
1 Under 2019 tänder Borås Energi och Miljö den nya pannan på Sobacken. 
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FLER PAPPERSKORGAR 

 

När vi tittar oss omkring ute känns det ibland som om det är alldeles för 

skräpigt runt omkring oss. Kan det vara så att det finns för lite 

papperskorgar eller är folk bara slarviga? 

 

Runt omkring oss finns papperskorgar som sköts både privat och av 

kommunen, men var ska de sitta så att det är lätt att slänga skräp i dem 

och lätt att tömma dem? 

 

Undersök t ex hur det ser ut där ni: 

• Bor 

• Går i skolan 

• Åker till fritidsaktiviteter 

 

Skriv till Borås rent och snyggt på rentochsnyggt@boras.se och föreslå 

förändringar som skulle leda till att nedskräpningen minskar. Pricka gärna 

ut de ställen där ni skulle vilja ha papperskorgar (ett konstigt ord 

förresten, vi slänger ju inte bara papper i papperskorgarna) på en karta.  

 

Ett roligt fenomen i papperskorgsbranschen är nudging. Nudging innebär 

att puffas i rätt riktning att göra rätt. Det behöver inte bara handla om 

papperskorgar. Gör en bildsök på fimprösta Göteborg så får ni se ett 

exempel. Anledningen till att det handlar om fimpar är att det är det 

vanligaste skräpet i tätorter i Sverige. 

 

 

 
 

Skicka även in ert förslag till oss hur 
ni har tänkt om papperskorgarna.  

 
Har ni någon idé på en rolig fråga för 

fimpröstning? 
 

 

Se mer på nästa sida.  
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Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi 

och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Vårt mål är att nedskräpningen utomhus 

ska ha minskat med 50 procent år 2020 jämfört med 2012. 

 

På sikt vill vi att Borås ska bli Sveriges renaste stad. För att vi ska nå målet 

krävs att alla som bor och verkar i Borås ställer upp på idén och hjälper till 

på de sätt de själva kan. Borås rent och snyggt arbetar för en renare stad 

på många olika sätt. 
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FRÅN SOPA TILL FÄRDIG PRODUKT 

 

Återvinning lönar sig. Om alla människor skulle lämna in de sopor till 

återvinning som är möjliga idag skulle vi kunna spara mycket resurser. 

Undersök vilken väg de olika soporna går från det att ni lämnar dem till 

återvinningen tills materialet blir en ny produkt. Ett tips är att t ex kolla 

på http://www.ftiab.se/143.html.  

 

 

Exempel:  

 

Metallkapsyler från flaskor lämnas i metallcontainern → Metallager→ Stål 

och aluminium delas upp → Metallen pressas ihop → Metallen smälts ner 

till ny råvara → Nya kapsyler eller andra produkter av metall. 

 

 
 

Visa era undersökningar i ord och bild 

och skicka till oss. 

 

 

 

Vill ni fortsätta att arbeta praktiskt kring detta (ger inga extra poäng) får 

ni gärna låna utrustning på Navet för att tillverka papper av återvunnet 

papper. Eller finns kanske utrustning för detta redan på er skola? 

 

 

Visste du att… 

om alla svenskar lämnar in sina kapsyler under ett år räcker metallen till 

2 200 nya personbilar. 

 

 

 

http://www.ftiab.se/143.html
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EGEN MASKKOMPOST 

 

Maskarna är några av våra bästa renhållningsarbetare. De kan äta vårt 

hushållsavfall och bryta ner det till det till kompostjord, vilket är utmärkt 

att använda att odla i.  

 

Gör en egen maskkompost att ha i klassrummet. I denna maskkompost 

ska ni ge så bra förutsättningar som möjligt till kompostmaskarna. 

Kompostmaskar är maskar som föredrar relativt färskt organiskt material 

(såsom matavfall och trädgårdsavfall). De känns ofta igen på att de är 

gula i rumpan. Tänk på att ge maskarna rätt temperatur, mörker, 

fuktighet och föda. Det finns många bra beskrivningar av maskkomposter, 

t ex denna: 

http://www.botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--

skola/kompost/minikompost.pdf.  

 

 

Detta behövs: 

• 2 lösgodislådor, varav en med lock. 

• Syl för att göra hål i botten med och gem för att göra hål i locket 

• Värmeljus och tändstickor 

• Jord från naturen 

• Kompostmaskar. Leta upp dem i naturen, men inte var som helst 

eftersom vi är ute efter en speciell sorts mask. Ett bra ställe att leta 

på är i en trädgårdskompost. Har ni väldigt svårt att hitta maskar, 

hör av er till oss på Navet så hjälper vi till. 

• Vatten 

• Matavfall 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida  

http://www.botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--skola/kompost/minikompost.pdf
http://www.botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--skola/kompost/minikompost.pdf
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Gör så här: 

• Värm sylen i ljuset och gör med den varma sylen hål i botten av den 

ena lösgodislådan. Gör på samma sätt hål i locket med knappnålen, 

men var noga med att göra de så små som möjligt för att hindra 

bananflugor från att komma in i komposten. Tänk på att göra 

många små hål. 

• Lägg i trädgårdsjord och kompostmaskar i burken med hål i botten. 

• Mata maskarna med lite hushållsavfall i taget; en halv smörgås, ett 

salladsblad, ett kaffefilter, en äppleskrott etc. Vänta med att lägga i 

mer avfall tills ni ser att maskarna klarat av uppgiften. 

 

 

 
 

Skicka in bilder eller film (se uppgiften 
Snabbspolning) och beskrivning hur ni 

skött om era maskar till oss. 
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NEDBRYTNING  

 

Nu ska ni prova hur snabbt olika saker bryts ner på olika ställen i naturen. 

 

1. Välj ut tre olika sorters sopor, t ex plastad kartong, metall, 

matavfall, plastförpackning, osv.  

2. Leta upp tre av varje sorts sopa ni ha valt ut. 

3. Ta brädorna och fäst de olika soporna på dem i rader med hjälp av 

buntbanden. Sätt de så att det finns en av varje sorts sopa på varje 

bräda. 

4. Lägg sedan brädorna med avfallet neråt på tre olika ställen i 

naturen. Välj ställen där ni tror att nedbrytningen av soporna går 

olika fort.  

5. Se efter hur det går en gång i veckan. 

 

Det finns en viktig regel i miljösammanhang som säger ”Ingenting 

försvinner, allt finns kvar och sprider sig”. Vart tog soporna som ni har 

undersökt vägen? 

 

 

 
 

 

Skicka in era tankar om vilka olika platser ni valt 

att lägga era brädor på, och varför ni valt just de 
platserna. Skicka också gärna med bilder. 
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SLUTET SYSTEM 
 

Att tillverka ett slutet system gör att man kan se hur vattnets kretslopp 

fungerar, man kan se nedbrytning och fundera över fotosyntesen. 

 

Material:  

• Stor glasburk med tättslutande lock 

• Vatten 

• Jord (från naturen) 

• Tåliga växter (testa gärna olika växter ni hittar, det kan vara från 

blomkrukor som ampellilja eller mossa utifrån) 

• Lecakulor 

• Lim eller silikon att täta locket med  

 

Gör så här: 

• Häll i ett lager lecakulor i botten - ett par centimeter brukar vara 

lagom. 

• Fyll på med 5-8 cm jord. 

• Plantera växterna stabilt i jorden. Tryck till jorden runt växten lite. 

• Vattna så att det är fuktigt, inte blött. 

• Skruva åt locket (vänta med att fästa locket med lim eller silikon till 

efter några dagar - det kan hända att systemet behöver luftas lite 

under de första dagarna). 

• Skriv en etikett med det datum ni gjort det slutna systemet och sätt 

på. 

• Ställ det slutna systemet på en lagom varm plats där det har gott 

om ljus. 

 

  

Vänd 
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Fortsätt fundera på några av nedanstående frågor:  

• Kan ni följa vattnets kretslopp inuti burken? 

• Hur kan växten överleva utan att ni vattnar den? 

• Hur länge kan det växa? 

• Kommer växterna att spränga flaskan? 

• Blir burken tyngre när det blir mer växter i den? 

• Växternas superviktiga reaktion fotosyntesen och även något som 

heter cellandning är två reaktioner där syre och koldioxid är 

inblandade. Hur hänger dessa två ämnen ihop?  

• Vilka andra organismer tror ni finns inne i burken?  

 

Välj någon eller några av ovanstående frågor och diskutera dessa i små 

grupper i klassen. Dela sedan med er till alla i klassen vad ni kommit fram 

till.  

 

 
 

 
 

Skicka in en bild på ert kretslopp till oss och även vad ni 
kommit fram till när ni diskuterat frågorna. Bli inte förvånade 

om ni tänker lite olika för det är inte helt lätt detta. 
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SNABBSPOLNING 
 

Det är kul att snabbspola händelser som i verkligheten tar lång tid. 

 

Det finns massor av filmer på nätet som visar nedbrytning av organiskt 

material med timelapse-teknik. Det finns olika appar man kan använda för 

detta, t ex iMotion som fungerar på iPad och iPhone. 
 

Nu ska ni få göra er egen film av någonting som bryts ner. I lådan hittar 

ni två plastmuggar som ni kan använda till detta. Ni hittar också en 

plastpåse, tygbitar och gummiband. Det kan ni använda som lock, 

antingen så det blir tätt eller så det släpper igenom luft. Ni hittar också 

vita A3-ark för ljusreflektion, samt lampor för belysning. Gummiband och 

klämmor kan användas för att fästa iPaden e dyl. 

 

 

Bestäm först vad det är ni vill undersöka med den här metoden, det kan   

t ex vara något från kylskåpet. Tänk sedan igenom hur ni ska lägga upp er 

film. Hur länge ska ni filma? Hur ofta ska ni ta en bild? Här kommer några 

ytterligare tips: 

 

• IPaden, eller vad ni använder, måste sitta på ett sätt så att bilderna 

tas på exakt samma ställe varje gång.  

• Ett förslag kan vara att använda själva experimentlådan som 

inspelningsplats.  

• I så fall kan man använda de vita pappren för att få ljuset att 

reflekteras mot det man filmar.  

• Ipaden kan man fästa i andra kortändan på lådan med hjälp av 

tjocka gummiband och kontorsklämmor. Fäst i så fall ihop flera 

gummiband till en kedja och nyp fast ändarna i kanten på 

kortändan på lådan. Låt gummibandet löpa runt iPadens baksida. 

• Med hjälp av längden på gummibandet kan ni variera vinkeln på 

iPaden så att det passar er inspelning. En ”stöttning” i botten av 

exempelvis lego kan också hjälpa till att hitta exakt samma ställe. 

Även markera med tejp för att hitta tillbaka är ett bra knep. 

 

Fortsättning på nästa sida. 
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Det finns säkert väldigt många mer tips och trix för att få en film med bra 

kvalité och ett är självklart att använda sig av ett stativ som inte flyttas ur 

sin position och det gäller också för experimentet. En bra idé kan också 

vara att skriva en lapp där ni berättar att uppställningen inte får flyttas, så 

att ingen råkar städa bort äppelskrutten eller något annat.  

 

 
 

Dela med er av er film till oss. Vi är jättenyfikna 

på att se vad ni gör för filmer! Skicka också gärna 

era reflektioner över vad som hände. 
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ENERGI I VÄRLDEN 

 

Energianvändningen i världen är ojämn. Så här mycket energi använder 

en genomsnittsperson i olika delar av världen per år: 

 

• Nordamerika använder 48 674 kWh per person och år 

• Europa använder 28 439 kWh per person och år 

• Mellanöstern använder 22 727 kWh per person och år 

• Kina använder 12 033 kWh per person och år 

• Latinamerika använder 11 041 kWh per person och år 

• Afrika använder 5 720 kWh per person och år 

• Indien använder 4 158 kWh per person och år 

 

 
 

 

Självklart är det väldigt stora skillnader mellan olika människor i de olika 

områdena. Uppgifterna ovan gäller för genomsnittspersonen i de olika 

delarna av världen.  

 

 

Fortsättning på nästa sida 
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Diskutera i grupper varför energianvändningen skiljer sig så mycket i 

världen mellan olika områden. Jämför därefter mellan grupperna och 

försök skriv ner de viktigaste orsakerna till de stora skillnaderna i 

energianvändning i världen. 
 
 

Tänkbara orsaker till skillnaderna: 

• Mat 

• Bostäder 

• Klimat 

• Möjlighet till billig energi 

• Konsumtion 

• Transporter 

 

 

 
 

Hoppas ni har haft givande diskussioner i 

klassen! Skicka in några meningar som 
beskriver vad ni diskuterande. 
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ENERGIANVÄNDNING FÖRR OCH NU 

 

För att vi människor ska kunna leva, behöver vi fixa till vår omgivning. Vi 

tänder lampor, sätter på värme, använder maskiner och transporterar oss. 

För att kunna göra detta använder vi energi. 

 

Det finns olika former av energi – som t ex rörelseenergi, elektrisk energi 

och kärnenergi – och energin kan omvandlas mellan dessa olika former. 

Faktiskt så är allting som händer förknippat med att energi övergår från 

en form till en annan, alltifrån en stjärnas explosion till en tanke. När man 

ser något som händer kan man följa de olika energiomvandlingar som 

skett, det blir som en kedja av energiomvandlingar.  

 

Nu ska ni hitta energikedjor runt olika aktiviteter som vi människor gjorde 

förr och som vi också gör idag. Det kan t ex vara rosta bröd, gräva en 

grop, åka till en annan stad, bada varmt, ...  

 

Ett exempel på en sådan kedja av omvandlingar är vad som händer när 

man tänder en lampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida.  
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Förr: Man tände en oljelampa för att få ljus (strålningsenergi) och oljan 

kunde komma från t ex sill (lagrad som kemisk energi). Sill är ju en fet 

fisk, och det var förr vanligt att man kokade och pressade sill (och särskilt 

inälvorna) och fick ut fiskolja. Denna olja kallades lysolja (det fanns även 

lysolja som tillverkades av andra produkter). Energin i sillen i sin tur kom 

från att sillen ätit något djurplankton som t ex ett litet kräftdjur (lagrad 

som kemisk energi). Djurplanktonet hade i sin tur ätit växtplankton och 

därmed fått i sig energi (lagrad som kemisk energi). Växtplanktonen hade 

tagit upp energi från solen (strålningsenergi) genom fotosyntesen. (Vill ni 

veta mer om hur fotosyntesen fungerar kan ni t ex titta på 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc .) 

 

Energikedjan för att tända en lampa förr ser alltså ut så här: 

 

Ljus från lampan (strålningsenergi) 

 

Lysolja (kemisk energi) 
 

Sill (kemisk energi) 

 

Djurplankton som sillen har ätit (kemisk energi) 

 

Växtplankton i havet som djurplankton har ätit (kemisk energi) 

 

Solljus som tagits upp av växtplankton (strålningsenergi)

   

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc
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Idag: Vi tänder en elektrisk lampa. Energin kan komma från olika 

energikällor, vi kan t ex tänka oss att den kommer från kraftvärmeverket 

Ryaverket1 här i Borås. Där eldar man både sopor och träflis. I detta 

exempel tänker vi på träflis. 

 

Energikedja för att tända en lampa nu: 

  

Ljus från lampan (strålningsenergi) 

 

Elektricitet från exempelvis kraftvärmeverket Ryaverket (elektrisk energi) 
 

Generatorn omvandlar rörelse till elektricitet (rörelseenergi) 

 

Turbinen snurrar av flödet av vatten i gasform (rörelseenergi) 

 

Vatten kokar (rörelseenergi) 

 

Skogsbränsle som eldas och värmer vatten (värmeenergi) 
 

Träd (kemisk energi) 

 

Solljus som tagits upp av träden genom fotosyntes (strålningsenergi) 

 

 
 

 

Skicka in några energikedjor till oss där ni jämför 
hur det såg ut förr och hur det ser ut idag.  

 
Finns det något som är gemensamt med förr och 

nu? Spana särskilt efter energikedjor som ingår i 

hållbara kretslopp, för det är ju dessa vi ska 
använda i framtiden. Härma kedjorna här ovan. 

 

 

                                                           
1 Under 2019 tänder Borås Energi och Miljö den nya pannan på Sobacken. 
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FLER PAPPERSKORGAR 

 

När vi tittar oss omkring ute känns det ibland som om det är alldeles för 

skräpigt runt omkring oss. Kan det vara så att det finns för lite 

papperskorgar eller är folk bara slarviga? 

 

Runt omkring oss finns papperskorgar som sköts både privat och av 

kommunen, men var ska de sitta så att det är lätt att slänga skräp i dem 

och lätt att tömma dem? 

 

Undersök t ex hur det ser ut där ni: 

• Bor 

• Går i skolan 

• Åker till fritidsaktiviteter 

 

Skriv till Borås rent och snyggt på rentochsnyggt@boras.se och föreslå 

förändringar som skulle leda till att nedskräpningen minskar. Pricka gärna 

ut de ställen där ni skulle vilja ha papperskorgar (ett konstigt ord 

förresten, vi slänger ju inte bara papper i papperskorgarna) på en karta.  

 

Ett roligt fenomen i papperskorgsbranschen är nudging. Nudging innebär 

att puffas i rätt riktning att göra rätt. Det behöver inte bara handla om 

papperskorgar. Gör en bildsök på fimprösta Göteborg så får ni se ett 

exempel. Anledningen till att det handlar om fimpar är att det är det 

vanligaste skräpet i tätorter i Sverige. 

 

 

 
 

Skicka även in ert förslag till oss hur 
ni har tänkt om papperskorgarna.  

 
Har ni någon idé på en rolig fråga för 

fimpröstning? 
 

 

Se mer på nästa sida.  
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Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi 

och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Vårt mål är att nedskräpningen utomhus 

ska ha minskat med 50 procent år 2020 jämfört med 2012. 

 

På sikt vill vi att Borås ska bli Sveriges renaste stad. För att vi ska nå målet 

krävs att alla som bor och verkar i Borås ställer upp på idén och hjälper till 

på de sätt de själva kan. Borås rent och snyggt arbetar för en renare stad 

på många olika sätt. 
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FRÅN SOPA TILL FÄRDIG PRODUKT 

 

Återvinning lönar sig. Om alla människor skulle lämna in de sopor till 

återvinning som är möjliga idag skulle vi kunna spara mycket resurser. 

Undersök vilken väg de olika soporna går från det att ni lämnar dem till 

återvinningen tills materialet blir en ny produkt. Ett tips är att t ex kolla 

på http://www.ftiab.se/143.html.  

 

 

Exempel:  

 

Metallkapsyler från flaskor lämnas i metallcontainern → Metallager→ Stål 

och aluminium delas upp → Metallen pressas ihop → Metallen smälts ner 

till ny råvara → Nya kapsyler eller andra produkter av metall. 

 

 
 

Visa era undersökningar i ord och bild 

och skicka till oss. 

 

 

 

Vill ni fortsätta att arbeta praktiskt kring detta (ger inga extra poäng) får 

ni gärna låna utrustning på Navet för att tillverka papper av återvunnet 

papper. Eller finns kanske utrustning för detta redan på er skola? 

 

 

Visste du att… 

om alla svenskar lämnar in sina kapsyler under ett år räcker metallen till 

2 200 nya personbilar. 

 

 

 

http://www.ftiab.se/143.html


 
 

 
 

www.borasem.se/dromstaden 
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EGEN MASKKOMPOST 

 

Maskarna är några av våra bästa renhållningsarbetare. De kan äta vårt 

hushållsavfall och bryta ner det till det till kompostjord, vilket är utmärkt 

att använda att odla i.  

 

Gör en egen maskkompost att ha i klassrummet. I denna maskkompost 

ska ni ge så bra förutsättningar som möjligt till kompostmaskarna. 

Kompostmaskar är maskar som föredrar relativt färskt organiskt material 

(såsom matavfall och trädgårdsavfall). De känns ofta igen på att de är 

gula i rumpan. Tänk på att ge maskarna rätt temperatur, mörker, 

fuktighet och föda. Det finns många bra beskrivningar av maskkomposter, 

t ex denna: 

http://www.botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--

skola/kompost/minikompost.pdf.  

 

 

Detta behövs: 

• 2 lösgodislådor, varav en med lock. 

• Syl för att göra hål i botten med och gem för att göra hål i locket 

• Värmeljus och tändstickor 

• Jord från naturen 

• Kompostmaskar. Leta upp dem i naturen, men inte var som helst 

eftersom vi är ute efter en speciell sorts mask. Ett bra ställe att leta 

på är i en trädgårdskompost. Har ni väldigt svårt att hitta maskar, 

hör av er till oss på Navet så hjälper vi till. 

• Vatten 

• Matavfall 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida  

http://www.botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--skola/kompost/minikompost.pdf
http://www.botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--skola/kompost/minikompost.pdf
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Gör så här: 

• Värm sylen i ljuset och gör med den varma sylen hål i botten av den 

ena lösgodislådan. Gör på samma sätt hål i locket med knappnålen, 

men var noga med att göra de så små som möjligt för att hindra 

bananflugor från att komma in i komposten. Tänk på att göra 

många små hål. 

• Lägg i trädgårdsjord och kompostmaskar i burken med hål i botten. 

• Mata maskarna med lite hushållsavfall i taget; en halv smörgås, ett 

salladsblad, ett kaffefilter, en äppleskrott etc. Vänta med att lägga i 

mer avfall tills ni ser att maskarna klarat av uppgiften. 

 

 

 
 

Skicka in bilder eller film (se uppgiften 
Snabbspolning) och beskrivning hur ni 

skött om era maskar till oss. 
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NEDBRYTNING  

 

Nu ska ni prova hur snabbt olika saker bryts ner på olika ställen i naturen. 

 

1. Välj ut tre olika sorters sopor, t ex plastad kartong, metall, 

matavfall, plastförpackning, osv.  

2. Leta upp tre av varje sorts sopa ni ha valt ut. 

3. Ta brädorna och fäst de olika soporna på dem i rader med hjälp av 

buntbanden. Sätt de så att det finns en av varje sorts sopa på varje 

bräda. 

4. Lägg sedan brädorna med avfallet neråt på tre olika ställen i 

naturen. Välj ställen där ni tror att nedbrytningen av soporna går 

olika fort.  

5. Se efter hur det går en gång i veckan. 

 

Det finns en viktig regel i miljösammanhang som säger ”Ingenting 

försvinner, allt finns kvar och sprider sig”. Vart tog soporna som ni har 

undersökt vägen? 

 

 

 
 

 

Skicka in era tankar om vilka olika platser ni valt 

att lägga era brädor på, och varför ni valt just de 
platserna. Skicka också gärna med bilder. 
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SLUTET SYSTEM 
 

Att tillverka ett slutet system gör att man kan se hur vattnets kretslopp 

fungerar, man kan se nedbrytning och fundera över fotosyntesen. 

 

Material:  

• Stor glasburk med tättslutande lock 

• Vatten 

• Jord (från naturen) 

• Tåliga växter (testa gärna olika växter ni hittar, det kan vara från 

blomkrukor som ampellilja eller mossa utifrån) 

• Lecakulor 

• Lim eller silikon att täta locket med  

 

Gör så här: 

• Häll i ett lager lecakulor i botten - ett par centimeter brukar vara 

lagom. 

• Fyll på med 5-8 cm jord. 

• Plantera växterna stabilt i jorden. Tryck till jorden runt växten lite. 

• Vattna så att det är fuktigt, inte blött. 

• Skruva åt locket (vänta med att fästa locket med lim eller silikon till 

efter några dagar - det kan hända att systemet behöver luftas lite 

under de första dagarna). 

• Skriv en etikett med det datum ni gjort det slutna systemet och sätt 

på. 

• Ställ det slutna systemet på en lagom varm plats där det har gott 

om ljus. 

 

  

Vänd 
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Fortsätt fundera på några av nedanstående frågor:  

• Kan ni följa vattnets kretslopp inuti burken? 

• Hur kan växten överleva utan att ni vattnar den? 

• Hur länge kan det växa? 

• Kommer växterna att spränga flaskan? 

• Blir burken tyngre när det blir mer växter i den? 

• Växternas superviktiga reaktion fotosyntesen och även något som 

heter cellandning är två reaktioner där syre och koldioxid är 

inblandade. Hur hänger dessa två ämnen ihop?  

• Vilka andra organismer tror ni finns inne i burken?  

 

Välj någon eller några av ovanstående frågor och diskutera dessa i små 

grupper i klassen. Dela sedan med er till alla i klassen vad ni kommit fram 

till.  

 

 
 

 
 

Skicka in en bild på ert kretslopp till oss och även vad ni 
kommit fram till när ni diskuterat frågorna. Bli inte förvånade 

om ni tänker lite olika för det är inte helt lätt detta. 
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SNABBSPOLNING 
 

Det är kul att snabbspola händelser som i verkligheten tar lång tid. 

 

Det finns massor av filmer på nätet som visar nedbrytning av organiskt 

material med timelapse-teknik. Det finns olika appar man kan använda för 

detta, t ex iMotion som fungerar på iPad och iPhone. 
 

Nu ska ni få göra er egen film av någonting som bryts ner. I lådan hittar 

ni två plastmuggar som ni kan använda till detta. Ni hittar också en 

plastpåse, tygbitar och gummiband. Det kan ni använda som lock, 

antingen så det blir tätt eller så det släpper igenom luft. Ni hittar också 

vita A3-ark för ljusreflektion, samt lampor för belysning. Gummiband och 

klämmor kan användas för att fästa iPaden e dyl. 

 

 

Bestäm först vad det är ni vill undersöka med den här metoden, det kan   

t ex vara något från kylskåpet. Tänk sedan igenom hur ni ska lägga upp er 

film. Hur länge ska ni filma? Hur ofta ska ni ta en bild? Här kommer några 

ytterligare tips: 

 

• IPaden, eller vad ni använder, måste sitta på ett sätt så att bilderna 

tas på exakt samma ställe varje gång.  

• Ett förslag kan vara att använda själva experimentlådan som 

inspelningsplats.  

• I så fall kan man använda de vita pappren för att få ljuset att 

reflekteras mot det man filmar.  

• Ipaden kan man fästa i andra kortändan på lådan med hjälp av 

tjocka gummiband och kontorsklämmor. Fäst i så fall ihop flera 

gummiband till en kedja och nyp fast ändarna i kanten på 

kortändan på lådan. Låt gummibandet löpa runt iPadens baksida. 

• Med hjälp av längden på gummibandet kan ni variera vinkeln på 

iPaden så att det passar er inspelning. En ”stöttning” i botten av 

exempelvis lego kan också hjälpa till att hitta exakt samma ställe. 

Även markera med tejp för att hitta tillbaka är ett bra knep. 

 

Fortsättning på nästa sida. 
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Det finns säkert väldigt många mer tips och trix för att få en film med bra 

kvalité och ett är självklart att använda sig av ett stativ som inte flyttas ur 

sin position och det gäller också för experimentet. En bra idé kan också 

vara att skriva en lapp där ni berättar att uppställningen inte får flyttas, så 

att ingen råkar städa bort äppelskrutten eller något annat.  

 

 
 

Dela med er av er film till oss. Vi är jättenyfikna 

på att se vad ni gör för filmer! Skicka också gärna 

era reflektioner över vad som hände. 
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VECKANS SVÅRA SOPA 

 

Våra sopor kan se mycket olika ut och en del är svårare att sortera än 

andra.  

 

1. Plocka fram 5-10 sopor som ni i klassen tycker är svåra att sortera.  

2. Ta reda på hur dessa saker ska sorteras.  

3. Vad händer med dem när de lämnats in? Vilka nya produkter kan 

man göra av materialet? 

4. Gör en tavla där ni visar veckans svårsorterade sopa. Fäst sopan 

med ett snöre i öglan i ramen och sätt en lapp med information om 

hur sopan ska sorteras i ramen. 

5. Sätt upp tavlan på något ställe där ni tror det behövs, kanske någon 

anslagstavla på skolan eller någon annanstans. (Ibland behövs det 

tillstånd för att sätta upp information, så kolla vad som gäller på 

just er plats).  

6. Byt ut sopan på tavlan så att ni visar ”veckans sopa”, det kan bli en 

riktig såpa att följa…  

 

 

Uppgifter kring hur olika sopor ska sorteras kan ni hitta på: 

www.sopor.nu 

www.returpack.se 

www.ftiab.se 

www.hsr.se  

www.borasem.se 

 

 
 

 

Skicka in bilder och beskrivning av 

vad ni har gjort till oss. 

 

http://www.sopor.nu/
http://www.returpack.se/
http://www.ftiab.se/
http://www.hsr.se/
http://www.borasem.se/
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VÄRMEN TILL DITT RUM 

 

Snart är det kallare ute och vi behöver värme till våra hus. Ta reda på hur 

värmen kommer till ditt rum där du bor. Börja ifrån värmekällan i rummet 

och leta dig vidare. Svara på följande frågor. 

 

1. Vilken sorts uppvärmning har du i rummet? 

Dessa alternativ är vanligast: 

• vattenelement  

• elelement  

• oljeelement  

• golvvärme med el eller vatten 

• ventilationsluft som är uppvärmd  

 

2. Hur kommer värmen till ditt rum? 

Dessa alternativ finns: 

• Rör 

• Sladdar 

• Ventilationsrör 

 

3. Varifrån kommer energin/värmen som värmer din bostad? 

Dessa alternativ är vanligast: 

• luftvärmepump 

• bergvärme 

• markvärme 

• fjärrvärme  

• egen eldning såsom pellets, olja eller ved 

• eluppvärmning 

 

En del av er har säkert flera olika uppvärmningsalternativ, men i regel 

finns det ett huvudalternativ för just ert hus och ditt sovrum.  

 

 
 

Gör ett diagram över hur det ser ut i 

er klass och skicka in till oss. 
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VECKANS SVÅRA SOPA 

 

Våra sopor kan se mycket olika ut och en del är svårare att sortera än 

andra.  

 

1. Plocka fram 5-10 sopor som ni i klassen tycker är svåra att sortera.  

2. Ta reda på hur dessa saker ska sorteras.  

3. Vad händer med dem när de lämnats in? Vilka nya produkter kan 

man göra av materialet? 

4. Gör en tavla där ni visar veckans svårsorterade sopa. Fäst sopan 

med ett snöre i öglan i ramen och sätt en lapp med information om 

hur sopan ska sorteras i ramen. 

5. Sätt upp tavlan på något ställe där ni tror det behövs, kanske någon 

anslagstavla på skolan eller någon annanstans. (Ibland behövs det 

tillstånd för att sätta upp information, så kolla vad som gäller på 

just er plats).  

6. Byt ut sopan på tavlan så att ni visar ”veckans sopa”, det kan bli en 

riktig såpa att följa…  

 

 

Uppgifter kring hur olika sopor ska sorteras kan ni hitta på: 

www.sopor.nu 

www.returpack.se 

www.ftiab.se 

www.hsr.se  

www.borasem.se 

 

 
 

 

Skicka in bilder och beskrivning av 

vad ni har gjort till oss. 

 

http://www.sopor.nu/
http://www.returpack.se/
http://www.ftiab.se/
http://www.hsr.se/
http://www.borasem.se/
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VÄRMEN TILL DITT RUM 

 

Snart är det kallare ute och vi behöver värme till våra hus. Ta reda på hur 

värmen kommer till ditt rum där du bor. Börja ifrån värmekällan i rummet 

och leta dig vidare. Svara på följande frågor. 

 

1. Vilken sorts uppvärmning har du i rummet? 

Dessa alternativ är vanligast: 

• vattenelement  

• elelement  

• oljeelement  

• golvvärme med el eller vatten 

• ventilationsluft som är uppvärmd  

 

2. Hur kommer värmen till ditt rum? 

Dessa alternativ finns: 

• Rör 

• Sladdar 

• Ventilationsrör 

 

3. Varifrån kommer energin/värmen som värmer din bostad? 

Dessa alternativ är vanligast: 

• luftvärmepump 

• bergvärme 

• markvärme 

• fjärrvärme  

• egen eldning såsom pellets, olja eller ved 

• eluppvärmning 

 

En del av er har säkert flera olika uppvärmningsalternativ, men i regel 

finns det ett huvudalternativ för just ert hus och ditt sovrum.  

 

 
 

Gör ett diagram över hur det ser ut i 

er klass och skicka in till oss. 
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