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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. Hur rör sig ljuset i en fiberkabel? 

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

morsealfabetet och det binära talsystemet. 

3. Fibertekniken och framtiden 

 

Hur rör sig ljuset i en fiberkabel? 

OBS! Var noga med att akta ögonen, man ska inte titta rakt in i 

laserpekaren! 

 

I lådan ligger stora provrör och laserpekare. Uppdraget går ut på att 

undersöka hur laserstrålen beter sig när man lyser genom tomt provrör, 

fyllt med vatten och med vatten blandat med ett par droppar spökvatten. 

Testa att lysa med olika vinklar ner genom röret och se vad som händer. 

 

Det är bra att vara i ett mörkt rum när ni gör detta.  

 

Spökvatten = vatten med ett par droppar mjölk i. Det blir alltså väldigt 

lite mjölk och mycket vatten i provröret, det kommer nästan inte synas 

att det är mjölk i.  

 

Hoppas ni haft roligt när ni experimenterat med ljusstrålen! Ljuset i 

fiberkabeln går så som när ni lyckade få strålen att gå i sicksack ner 

genom röret. 

 

När man installerar fiber i hus finns en grundregel att man aldrig för böja 

den skarpare än krökningen på en snusdosa. Nu när ni har testat olika 

vinklar på ljuset kanske ni förstår att det är viktigt att tänka på hur böjd 

fibern är. 

 

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

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

 

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. 

Fortsätt på nästa sida. 

 

 

 

https://youtu.be/xtCW7AvpKkI
https://youtu.be/xtCW7AvpKkI
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 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? 

 

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
https://youtu.be/F-pEI0kLMhQ
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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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ÅTERFETTNING
Produktinformation

Beskriving och användning

AKTIVA INGREDIENSER

ÖVRIGA INGREDIENSER

Produktbeskrivning

OLIV
NATURÅTER-

FETTNING
PEG-fri

Olive Oil Polyglyceryl

Artikelnamn Oliv naturåterfettning PEG-
fri

Artikelnummer 4510

Råmaterial Vegetabiliskt ursprung. 
Olivolja.

Kemiskt namn -

INCI Olive Oil Polyglyceryl -4 
Esters

CAS 1072006-24-6

EINECS -

Ursprungsland Italien

Tillverkning-
framtagning

Esterifiering av olivolja

Hållbarhetstid minst 4 år

Förvaring Förvaras torrt och svalt i väl 
tillsluten förpackning. 

Förpackningsstorlek 50, 250 ml; 1, 5 l

Användningsområde Till kosmetiska och hygie-
niska produkter.

Oliv naturåterfettning PEG-fri är en mild nonjonisk tensid med helt 
vegetabiliskt ursprung. Den är baserad på olivolja som gjorts vatten-
löslig genom esterifiering med polyglycerin-4. Den är mjukgörande 
och ger tillbaka fett till huden/håret. Förbättrar skummet något i 
schampo och tvål.

Oliv naturåterfettning innehåller inte sulfater, lösningsmedel som 
propylenglykol eller konserveringsmedel.
Oliv naturåterfettning är biologiskt nedbrytbar. 
Oliv naturåterfettning är godkänd för användning i Eko/Naturkos-
metik hud- och hårprodukter certifierade av NATRUE och ECO-
CERT/BDIH (COSMOS).

Dosering: tillsätt 1-3% i alla typer av schampo och tvålar för att göra 
dem mildare och hudvänligare. Oliv natur återfettning kan ersätta 
PEG-emulgatorer (Olivåterfettning) i schampo, balsam och 
flytande tvål.

Olive Oil Polyglyceryl -4 Esters: 88 - 100 %

Vatten (max 12 %)

Produktspecifikation

Blandbar med Vatten och vattenlös-
liga ämnen.

Organoleptiska 
egenskaper
Färg
Doft
Utseende

Färglös till ljusgul
Karaktärisktisk, svag
Klar, viskös vätska/gel 
(outspädd produkt)
Klar till lätt grumlig 
(1 % vattenlöslig)

Fysiokemiska egenskaper
pH vid 20⁰C
Kokpunkt
Löslighet  

7 - 9 (5 % vattenlöslig)
> 149 °C
Blandbar till löslig i 
vatten. Olöslig i oljor.

REACH status (Förordning (EG) nr 2006/1907 18 decem-
ber 2006) 
Ej registrerad
Ej CMR 
NKK deklarerar härmed att Oliv naturåterfettning PEG-fri 
som tillhandahålls för kommersiellt bruk innehåller enligt 
tillverkaren inte ämnen som regleras enligt direktiv 76/768/
EEG – bilagor och modifieringar.
Ej GMO
NKK deklarerar härmed att Oliv naturåterfettning PEG-fri 
som tillhandahålls för kommersiellt bruk är enligt tillverka-
ren fri från GMO. 
Ej testad på djur 
NKK deklarerar härmed att Oliv naturåterfettning PEG-fri 
som tillhandahålls för kommersiellt bruk har inte enligt till-
verkaren testats på djur. NKK följer den internationella stan-
darden för ”Ej testat på djur”, Humane Cosmetics Standard 
(HCS). Svenskt kontrollorgan är Djurens Rätt. 
Ej BSE 
NKK deklarerar härmed att Oliv naturåterfettning PEG-fri 
som tillhandahålls för kommersiellt bruk innehåller enligt 
tillverkaren inte animaliska råvaror och är fri från BSE.
Ej nanopartiklar
NKK deklarerar härmed att Oliv naturåterfettning PEG-fri 
som tillhandahålls för kommersiellt bruk är enligt tillverka-
ren fri från nanopartiklar.
Transport
Lastbil från Europa till Gamleby.
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RENGÖRANDE ÄMNEN
Produktinformation

Beskriving och användning

AKTIVA INGREDIENSER

ÖVRIGA INGREDIENSER

Produktbeskrivning

SOCKERTENSID
Decyl D-glucoside

Artikelnamn Sockertensid

Artikelnummer 4506

Råmaterial Kokos-/palmolja, 
majsstärkelse

Kemiskt namn Decyl D-glucoside

INCI Decyl Glucoside

CAS 54549-25-6

EINECS 259-218-1

Tillverkning-
framtagning

Kemisk omvandling.

Hållbarhetstid minst 4 år

Förvaring Förvaras i rumstem-
peratur i väl tillsluten 
förpackning.

Förpackningsstorlek 250 ml; 1 l, 5 l; 25 kg

Användningsområde Kosmetiska och hy-
gieniska produkter.

Sockertensid är en mild tensid som har sitt ursprung i vegetabiliska 
och förnyelsebara råvaror och framställs ur kokos-/palmolja och 
glukos (från majs-/vetestärkelse). Den tillhör gruppen nonjonaktiva 
tensider som har goda emulgerande och rengörande egenskaper 
samt stabiliserar emulsioner. Molekylerna är elektriskt neutrala.

Gruppen sockertensider (alkylpolyglukosider, APG) hör till de nya-
re tensider som kom på 1990-talet i duschtvål, schampo samt tvätt- 
och diskmedel. En sockertensid består av hälften socker (kolhydrat) 
och en fettalkohol. 

Produkten innehåller inte sulfater, lösningsmedel som propylengly-
kol eller konserveringsmedel. Denna produkt är 100 % biologiskt 
nedbrytbar. Denna produkt är godkänd av svenska Naturskyddsför-
eningen som Bra Miljöval. Tillverkaren av Sockertensid är medlem 
i RSPO (Roundtable onSustainable Palm Oil). Sockertensid är god-
känd för användning i Eko/Naturkosmetik hud- och hårprodukter 
certifierade av NATRUE och ECOCERT/BDIH (COSMOS). OBS! 
Detta innebär inte nödvändigtvis att råvaran är ekologiskt odlad!

Denna sockertensid är fri från betain vilket gör att den kristallise-
ras vid temperaturer under +15 °C, men blir flytande igen vid upp-
värmning. 

Sockertensid ger ett fint och stabilt skum. Kan kombineras med alla 
andra tensider, både gamla som Laurethsulfat och nya som Cocoyl-
glutamate, Lauryl betain och Cocotensid m.fl. Används i alla typer 
av schampo, kropps- och handtvål, ansiktsrengöring och skumbad. 
Dosering: 10 – 20 %.

Produkter för kroppsrengöring och schampo med enbart sockerten-
sider kan inte förtjockas med salt. Det fungerar endast om sulfater 
tillsätts (Laurethsulfat).

Guide förtjockningsmedel (per 100 ml färdig produkt)
• 4302 Kosmetisk stärkelse: ca 3 g (9,6 ml) 
• 4303 Cellulosa: 0,1 – 2 g (0,19 ml – 3,8 ml)
• 4513 Cocoförtjockare: 2 – 5 g (4,4 ml – 11 ml)
• 4308 Xantangum: 0,1 – 2 g (0,25 – 5 ml) 
• 4309 Carrageenpulver: 0,5 – 2 g (0,65 – 2,6 ml)
• 4310 Guarmjöl eko: 0,5 – 1 g (0,7 – 1,4 ml)
• 4503 Guarmjöl för håret (extra): 0,5 – 1 g (0,85 – 1,7 ml) 

OBS! Guiden är endast baserad på grov beräkning och är inte testad 
med just denna tensid. Testa alltid själv dina kombinationer av in-
gredienser i liten skala! Olika förtjockningsmedel kräver olika 
tillverkningssätt och dosering, vilken också beror på vilka andra 
råvaror som används i produkten. Det är viktigt att följa anvisning-
arna för respektive förtjockningsmedel.
Vår erfarenhet är att 4302, 4303 och 4513 fungerar bäst.

Decyl Glucoside: 55 %.

Vatten: ca 45 %.



Rengörande Ämnen
Produktinformation

Sockertensid
Decyl D-glucoside

REACH status (Förordning (EG) nr 2006/1907 18 december 
2006) 
D-glucopyranose, oligomeric, C 10-16 (even numbered)-alkyl 
glycosides är en beståndsdel i Decyl Glucoside (med 40 – 60 
%). Registreringsnr: 01-2119489418-23. Dodecan-1-ol är en 
beståndsdel i Decyl Glucoside (med 0 – 1 %). Registreringsnr: 
01-2119485976-15.
Ej CMR 
NKK deklarerar härmed att Sockertensid som tillhandahålls 
för kommersiellt bruk innehåller enligt tillverkaren inte ämnen 
som regleras enligt direktiv 76/768/EEG – bilagor och modifie-
ringar.
Ej GMO
NKK deklarerar härmed att Sockertensid som tillhandahålls för 
kommersiellt bruk är enligt tillverkaren fri från GMO. 
Ej testad på djur 
NKK deklarerar härmed att Sockertensid som tillhandahålls 
för kommersiellt bruk har inte enligt tillverkaren testats på 
djur. NKK följer den internationella standarden för ”Ej testat på 
djur”, Humane Cosmetics Standard (HCS). Svenskt kontrollor-
gan är Djurens Rätt.
Ej BSE 
NKK deklarerar härmed att Sockertensid som tillhandahålls för 
kommersiellt bruk innehåller enligt tillverkaren inte animaliska 
råvaror och är fri från BSE.
Ej nanopartiklar
NKK deklarerar härmed att Sockertensid som tillhandahålls för 
kommersiellt bruk är enligt tillverkaren fri från nanopartiklar.
Transport
Lastbil från Europa till Gamleby.
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Produktspecifikation

Blandbar med Vatten och vattenlösliga 
ämnen.

Organoleptiska 
egenskaper
Färg
Doft
Utseende

Färglös till svagt gul
Karaktäristisk
Klar, trögflytande vätska

Fysiokemiska egenskaper
pH vid 20 ⁰C

Densitet vid 25 ⁰C
Kokpunkt
Löslighet  
Viskositet (dynamisk) vid 25°C

3,5-5,5 (outspädd pro-
dukt)
1,08 - 1,13 g/cm³
100°C
Löslig i vatten
1700-2500 mPas
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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, där finns många olika faktablad: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/faktablad  

 

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

appstore) 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. 
 

  

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/faktablad
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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 

 
Speciellt värdefulla brukar man säga att riktigt stora träd är som utvecklat 
en stor krona. Kanske har ni ett eller flera stora ”stadsträd” i närheten av 
er skola. Om det är en alm så är det inte helt omöjligt att det faktiskt har 
vaccinerats då Borås stad gör detta med just de värdefullaste almarna för 
att de inte ska dö i almsjukan. Ett kostsamt och tidskrävande jobb som ni 
kan hör mer om här: https://sverigesradio.se/artikel/7506251   men som 
alltså prioriteras eftersom stora träd i städer behöver prioriteras.  
 
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. 

Hoppas ni hittar bilder som ni tycker är intressanta! 
 
 

 

 

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.  
 

.  

Spana gärna in något/några träd i er närhet som just är planterade för att 
ha den här positiva effekten på vår närmiljö. Tilläggas ska också att 
många träd på offentliga platser faktiskt inte tänkt att bli stora och lövrika 
eftersom det också innebär en hel del skötsel. 

https://sverigesradio.se/artikel/7506251


 
 

 
 

www.borasem.se/dromstaden 

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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