
 

   

 
Välkomna till vår nya vattenlektion! 

 

Från fytoplankton till vattnetskretslopp. 

 
Elever i årskurserna 5 - 6 i Örebro kommun är välkomna till våra nya vattentemaveckor.  

Hos oss får eleverna en annorlunda, rolig och lärorik lektion för alla sinnen  

som förhoppningsvis ger ett leende på läpparna! 

 

”Vatten finns överallt och i allt levande. Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och på 

grund av det också en förutsättning för hållbar utveckling. Därför är det skrämmande att över 

650 miljoner människor på jorden saknar tillgång till rent vatten!” (Mål 6 – Rent vatten och sanitet) 

 

 

När? 26 aug – v 6 sep v.35 - v.36   

 

Var? Kretsloppslandet, Tekniska Kvarnen   

 

Transport: Gratis busstransport, tur och retur. Vi beställer och ordnar med buss! 

 

Innehåll: Under ca 1 h och 50 min lär vi oss om vatten och svarar på bl. a. dessa 

frågeställningar: 

Varifrån kommer vattnet? Vad är vattnets kretslopp? Vilken betydelse har vatten för oss 

människor och djur?Hur mycket vatten använder vi hemma? Hur mycket dricksvatten finns det? 

Kan man klara sig med en hink vatten? Hur tungt är det att bära vatten? Hur kommer vattnet 

hem till oss och var tar vattnet vägen efter det lämnat vårt hem.  

 

 

Genomförandet: Vi startar i vårt mysiga välkomstrum med film och bilder som väcker tankar om 

vårt vatten, både lokalt och globalt. Utomhus kommer vi att fysiskt få göra gemensamma 

vattenövningar och i vår interaktiva vattenutställning får eleverna uppdrag att leta svar på 

frågor samtidigt som de får chansen att upptäcka den utställningen. I labbet testar vi att på ett 

enkelt sätt rena vatten. 

 

Vi delar klassen i två halvor och varje halva kommer att bli delade i mindre grupper vid vissa 

stationer för att de ska tillgodose sig så mycket kunskap som möjligt. 

 

Anmälan: Klicka på länken nedan till vår hemsida och anmäl er där redan idag! Först till kvarn 

gäller! www.orebro.se/kretsloppslandet  

Ni får sedan en bekräftelse på er anmälan? Mer detaljerad information med innehåll och 

exakta busstider kommer i slutet av v.33. 

http://www.orebro.se/kretsloppslandet


 

   

 

 

Syfte 

Eleverna ska genom besöket få förståelse för 

• att de genom val i vardagen kan påverka vattenåtgången i andra länder 

• att de genom sina val påverkar miljön och de vattenresurser som finns. 

• att de genom att göra kloka val kan minska giftspridningen som påverkar miljön  

 

 

 

Mål 

Eleverna ska under besöket bli medvetna om 

• Hur vattnets magiska kretslopp fungerar 

• Varifrån Örebros dricksvatten kommer ifrån 

• Hur vatten kan renas i vattenverk och reningsverk 

• Hållbar utveckling i sin enklaste betydelse. 

• Vad mål 6 i de globala målen innebär 

• Att de 17 globala målen finns 

 

 

 

 
 

 

Varmt välkomna  

önskar 
 

Teknik- och miljöpedagogerna  

Mita Moberg och Svante Ivarsson  
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