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SAMHÄLLSORIENTERADE ÄMNE 

I detta häfte finner du övningar till ämnena Samhällskunskap, geografi, historia, 

religion, svenska och engelska.  

Övningarna är skrivna direkt till barnen.  

SAMHÄLLSKUNSKAP 

Samhällskunskap: Vad skulle hända om vi tvingades leva utan rent vatten? I 

många länder ha människorna inte rent vatten. De dricker samma vatten som de 

tvättar sig och sina kläder i och blir väldigt sjuka. Och vad skulle hända om vi 

tvingades leva utan vatten alls? Eller om vi hade vatten men inte kunde rena det i 

reningsverken. Ibland stängs vattnet av för att det blir läckor eller för att något 

måste lagas. Minns ni någon gång när det hänt? Hur gjorde ni då?  

Sitt i grupper och diskutera. Varje grupp får sen berätta för klassen om några av 

sina tankar.  

 

GEOGRAFI 

Studera följande frågor 

-Vad är skillnaden på hav, sjö, damm och å? Jobba i grupp med att leta efter fakta 

och diskutera skillnaderna. Titta på storlek, form, vad det är för vatten i och om ni 

kan hitta mer som kan hjälpa någon att känna igen vad som är vad.  

- I Halland finns det fyra stora kända åar. Ta reda på vad de heter. Det finns två 

korta ramsor för att hjälpa till att komma ihåg dem. En som börjar hjälper till att 

minnas dem från söder till norr och en tvärtom. Kan ni hitta ramsan? Ledtråd: det 

är något med att äta mat och laga mat och vem som ska göra vad. Kanske kan er 

lärare den ifall ni inte hittar den.  

- Det finns något som heter avrinningsområde. Det betyder att allt vatten i det 

området rinner till samma sjö, å, hav osv. Din skola finns i en ort som tillhör 

Segeåns avrinningsområde. Men den kan även tillhöra Höjeåns 

avrinningsområde. Det beror lite på var i orten du är. Allt regnvatten inom 

Segeåns avrinningsområde rinner till Segeån. Men ibland rinner det genom 

marken, sjöar eller andra platser på vägen dit. På http://kartor.lund.se/vspu/ kan 

du leta upp var du bor. Ute i menyn till vänster klickar du på pilen 

vid ”AVRINNINGSOMRÅDE” så kommer det upp en lista. Ta reda på vilket av 

avrinningsområdena du bor i. Då kommer det upp en ruta med information. 

Vilket ”huvudavrinningsområde” står det att du bor på? Börja med att kontrollera 

om det är Kävlingeån. Då klickar du på ”Kävlingån, så kommer det upp en ny 

meny. Där klickar du på ”avrinningsområde” så kan du se på kartan var 

Kävlingeåns avrinningsområde är. Bor du i det? Om inte, så provar du med nästa.  
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HISTORIA 

Vatten har påverkat vår historia på många vis. Välj en av följande stora händelser 

att lära dig mer om. Skapa gärna faktaposters med bilder och text. Av dessa kan 

ni göra en utställning, kanske in skolans korridorer så att fler kan lära sig.  

• Vi har inte alltid haft toaletter med avloppssystem och reningsverk. En 

gång i tiden hällde man bara ut allting på gatan. Sen började man hälla 

det i rännor som ledde det ut i sjöar och vattendrag. Detta luktade såklart 

väldigt illa och många människor blev sjuka eftersom bajset innehåller 

mycket bakterier.  

Ta reda på när man började med avloppssystem i Sverige och hur det 

fungerade, var det var osv. Ett tips är att läsa den här artikeln 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsm

aterial/broschyrer/om-stockholm-vatten/stockholm-vatten-historik 

• Sveriges största städer, Stockholm, Malmö och Göteborg ligger alla vid 

vatten. Varför tror du det är så? En ledtråd är att innan det kom flygplan, 

lastbilar och tåg så fanns det båtar. Tänk på hur man får mat och andra 

varor från andra länder.  

• En stor händelse som inte är fullt så länge sen som de andra alternativen 

är tsunamin i indiska oceanen 2004.  Det var väldigt många människor 

som blev skadade eller dog. Hus blev förstörda och båtar spolades långt 

upp på land. Vad var det egentligen som hände? Vad är en tsunami? 

Känner du någon som var där? Hur kunde havet göra så? Använd gärna 

internet för att se filmer om vad som hände. Vad ska man göra om det 

händer? 

• På 1880 talet såg Segeån ut ungefär som bilden till vänster. Den slingrade 

sig fram och var lite överallt. Nu ser den ut som bilden till höger. 

 Det är mycket mindre plats för vatten och den är ganska rak (bild).  I 

vatten finns olika saker som vi människor har släppt ut. Lantbrukare 

gödslar sina åkrar med näring som får växterna att växa bättre men som 

inte är bra för vattnet, kemikalier vi har när vi städar, tvätta bilen och som 

kommer från avgaser och bildäck mm kommer ner i vattnet. När vattnet 

rinner slingrande och sakta så sjunker mycket av dom dåliga sakerna ner 

till botten och gör inte lika stor skada. Vem tror du har ändrat formen? 

Varför har dom gjort det? Visste dom inte att det var dåligt och varför 

kan man inte bara ändra tillbaka? 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsmaterial/broschyrer/om-stockholm-vatten/stockholm-vatten-historik
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsmaterial/broschyrer/om-stockholm-vatten/stockholm-vatten-historik
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RELIGION 

Vatten har alltid haft stor symbolik i alla religioner. Vatten ger och tar liv. En av 

de mest kända berättelserna är den om Noahs ark och syndafloden. Er lärare kan 

läsa berättelsen för er så kan ni välja mellan att rita en serie eller skriva/rita en 

bok där ni själv berättar historien.  

Kanske har ni elever i klassen olika religion. Titta gärna på er egen religion om 

det finns någon berättelse där vatten varit viktig och berätta den för resten av 

klassen. Om ni alla i klassen tillhör samma religion så kan ni välja att jobba 

gruppvis med andra religioner.  

SVENSKA 

Hela klassen hjälps åt att skriva och rita en tidning om vatten. Det kan handla om 

era bästa tips på badställe, om något ni hört på nyheterna om torka eller 

mikroplaster eller om vad som helst som ni tycker att folk behöver veta om 

vatten. Blanda gärna teckningar eller foto med texten. Kanske någon vill göra ett 

korsord eller gåtor om vatten.  

ENGELSKA 

Gör en kort faktatext med illustration (teckning eller foto) om vatten fast på 

engelska. Du kan själv välja vilket ämne. Om det är något ord du inte kan så slå 

upp det.  

Här är några förslag på ämne: 

Varför är det inte bra med torka? 

Vad händer med plast som hamnar i vattnet? 

Hur kan man rena vatten? 

Välj ett vattenlevande djur att berätta om. 

 


