
 

Tema Vatten 

Åk 

4-6 

SO ämne och Språk 

jeca00415
Stämpel



1 

SAMHÄLLSORIENTERADE ÄMNE 

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

religion, svenska och engelska.  

Övningarna är skrivna direkt till barnen.  

SAMHÄLLSKUNSKAP 

• Vad betyder strandskydd och får vem som helst ta vatten för att 

vattna växterna varsomhelst? Detta är rättsliga frågor som är bra att 

känna till. Gör olika efterforskningar om vilka lagar och regler som 

gäller för vatten och vattenanvändning. Presentera arbetet i en Power 

Point presentation som du visar upp för klassen. 

 

• Det finns personer och myndigheter som dagligen arbetar med just 

vattenfrågor. Vilka är dessa och var jobbar dem? Vem finansierar, 

alltså vem bekostar arbetet de gör. Sätt er i grupp om fyra 

klasskamrater och diskutera först vad ni tror. Skriv ner detta och sätt 

er sen i gruppen och gör en internetbasserad litteraturstudie och 

sammanfatta svaren i en kort rapport. Presentera för klassen och 

diskutera emellan grupperna. 

 

GEOGRAFI 

• Sätt dig in i hur klimatförändringarna kan påverka vatten (till 

exempel havet, sötvatten). Presentera två olika scenarier där 

klimatförändringar har bidragit till vattenrelaterade 

samhällsproblem eller liknande. Håll presentationen i grupper där ni 

efteråt diskuterar eventuella lösningar på problemen. 

 

• Varför har inte alla på Jorden tillgång till färskt kranvatten? Vad 

menar lantbrukare när de pratar om översvämningsproblematik? Sitt 

i grupper om tre till fyra personer och diskutera olika 

intressekonflikter som rör vatten. Presentera ert arbete inför de andra 

grupperna i klassen. Ta fram två kartor, en över Sverige och en annan 

över världen. Läs på om vattenläget i världen och Sverige. Färglägg 

de områdena som hyser störst vattenbrist och motivera varför i grupp. 

 

• Geografiska informationssystem (GIS) är användbara för att kartera 

och visualisera olika saker. Läs på och skriv ner minst tre 

vattenrelaterade användningsområden där ett GIS är användbart. 
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HISTORIA 

 

SVENSKA 

• Skriv ett argumenterande tal om varför vatten är viktigt och lyft fram 

minst tre argument. Öva genom att hålla talet för en kompis och 

finjustera efter kommentarer. Håll därefter talet för klassen och svara 

på frågor efteråt. Om du föredrar så kan du spela in talet och visa 

upp filmen istället.  

 

• Öva dig på att hitta ut väsentlig information i olika faktatexter och 

hur du sedan citerar denna information i din egen rapport, både i 

brödtexten och källhänvisningen. 

 

• Läs boken En världsomsegling under havet eller Den gamle och 

havet. Diskutera böckerna i grupp och försök komma fram till vad 

författaren vill förmedla för budskap. 

 

 

ENGELSKA 

• Titta på en engelskspråkig naturfilm om vatten, akvatisk ekologi 

eller något liknande. Viktigt är att filmen ska vara utan svenska 

undertexter. Jobba först individuellt och svara på frågor som är 

kopplade till filmen. Gå ihop i grupper om tre och diskutera därefter 

era svar. 

 

• Öva på att läsa en vetenskaplig artikel som berör ett vattenrelaterat 

forskningsområde. Diskutera vad för problem som lyfts fram i 

rapporten och diskutera sen vad man kommer fram till. Skriv upp de 

ord ni inte förstår, översätt dem och ha dessa som din egen privata 

engelska fackspråksordlista. 

 

 

 

 


