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PRAKTISK/ESTETISKA ÄMNE  

 

BILD 

• Känner du till resan en regndroppe gör från det att den är just det, en 

regndroppe till det att den når havet? I den här uppgiften ska du få tillfället 

att bekanta dig med vattnets väg i landskapet. Arbeta individuellt och rita 

ett landskap med moln, nederbörd och hur en regndroppe på dess resa 

genom bäck, å, älv och hur den slutligen rinner ut i havet. Du kan också 

välja att rita en valfri undervattensmiljö i ett rinnande eller stillastående 

vatten. 

 

• Det går att konsumera vatten på många olika sätt. Det första vi tänker på 

är kanske att dricka det. För att minska mängden engångsmuggar och 

plastglas ska ni nu dreja och bränna er egen mugg att ha hemma eller i 

skolan. Uppgiften ska vara individuell men sitt gärna tillsammans med en 

kompis för att få inspiration. Ni kan förslagsvis gravera in en text eller 

något vattenlevande djur på muggen. Låt fantasin sätta gränserna. 

 

MUSIK 

• Skapa musik med hjälp av vatten. Låt fantasin sätta gränser. Gå ihop några 

klasskompisar. Gör olika ljud med hjälp av vatten och olika tillbehör som 

skålar, muggar, flaskor eller liknande. Spela in ljuden ett i taget varpå ni 

lägger in dem i datorn. Försök skapa ett kort musikstycke på en till två 

minuter och spela upp detta för klassen. 

 

• Med glas och med glasflaskor och vatten kan man skapa instrument. 

Genom att hälla olika mängd vatten i glasflaskor och sen försiktigt blåsa 

på flaskornas öppningar så skapar man olika toner. Samma sak kan göra 

med glas med olika mycket vatten. Men istället för att blåsa på dem så 

doppa ett finger i vattnet och dra fingret längst kanten på glaset, runt runt. 

Viktigt att glasen är lika stora. Ställ gärna upp dem på rad där det är 

mängden ökar för varje glas på raden. Du kan också försiktigt slå på glasen, 

på sidan, med ett bestick. Det blir som en xylofon. Försök nu spela en låt 

på detta viset.  
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HEMKUNSKAP 

När vi städar våra hem så använder vi ofta rengöringsmedel som innehåller 

mycket kemikalier. Kemikalierna följer sen med vattnet ut när vi tvättar våra 

kläder eller häller ut vattnet från skurspannen osv. Då åker vattnet med 

kemikalierna till reningsverket. Men det är svårt att ta bort kemikalierna från 

vattnet. Så mycket av det finns kvar i vattnet eller försvinner ut i haven där 

fiskarna blir sjuka. Och sen äter vi fiskarna!  

Det kommer också mycket kemikalier till vattnet genom salvor, schampo, och 

mediciner vi äter. De kommer till vattnet genom att vi duschar eller kissar. Även 

detta har reningsverken svårt att ta bort och det bästa sättet är något som kallas 

aktivt slam. Då får vattnet vara i en bassäng där det finns bakterier. Bakterierna 

äter upp en del kemikalier och annat som inte är bra för vattnet. Sen bildar dom 

bakterierna slam. Det är som en gegga. Slammet  

Men här kommer det knasiga. Slammet lägger man sen på åkrar där man odlar 

mat! Varför gör man så? Jo, för i slammet finns något som heter fosfor. Fosfor 

finns det inte hur mycket som helst av och det är bra för växterna. Men då får vi 

ju det i oss kemikalier när vi äter den maten. Bönder som odlar ekologisk mat får 

inte lov att ha slam på sina åkrar. Det finns mycket vi människor kan göra för att 

det inte ska komma så mycket kemikalier till vattnet och miljön.  

Det finns många varor som har olika miljömärkningar. Det kan 

vara ”Svanen”, ”EU-blomman” eller ”Bra Miljöval” eller något annat. För att ett 

rengöringsmedel ska få ett sånt märke så måste de uppfylla vissa krav. Det är 

alltså bättre för miljön och för oss att använda produkter som har såna 

märkningar. Men absolut bäst är att inte använda kemikalier alls.  

 

Övning 1. Titta på olika vad det finns för olika miljömärkningar, vad som krävs 

för att en produkt ska kunna få märkningen.  

Välj sen ut några varor som har Svanen märkning. För att få och behålla en 

märkning måste produkten bli godkänd i tester och få ett certifikat. Då får dom ett 

nummer som står på märkningen. På www.svanen.se kan ni skriva in det numret 

och kolla så att ingen fuskar. Ni kan också välja att skriva in namnet på en 

produkt och se om de har certifikat.  

 

Ibland förlorar produkter rätten till märkte då forskare kommit på att något 

innehåll i produkten är skadligt. Då måste tillverkarna ändra innehållet för att få 

tillbaka märkningen. Därför kan man ibland hitta märkningen på en flaska av tex 

ett diskmedel men inte på de andra av samma märke. Då är flaskorna olika gamla.  

 

Övning 2. Det går att rengöra och tvätta utan kemikalier. När man tvättar kläder 

kan man använda bara vatten eller tvättnötter. Vill man bli av med obehaglig doft 

kan man använda ättika, bikarbonat och vinäger.  

http://www.svanen.se/
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Ättikan går att köpa i både 24% och 12% vilket talar om hur stark den är. Det 

räcker gott och väl med den som är 12%.  

Gör ett test genom att ta något som luktar lite illa, spraya eller torka det med 

ättika och låt det torka. Se om det luktar bättre när det har torkat. OBS! lukta inte 

på ättikan för nära. Det gör ont i näsan och är inte hälsosamt.  

Om det luktar mycket illa kan det behöva ligga i blöt med lite ättika och mycket 

vatten. Men det tar kanske för lång tid för att ni ska hinna med på en lektion.  

Om man tvättar kläder med ättika behöver man inte ha sköljmedel. Sköljmedel är 

skadligt för miljön och det täpper igen fibrer på kläderna så att de blir mindre 

elastiska och så att träningskläder inte släpper igen luft så bra längre. När 

kläderna är blöta kan dom lukta lite starkt om de tvättats med ättika, men det 

försvinner när kläderna torkar.  

 

IDROTT 

Boka in en exkursion med Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd och gör 

detta som en friluftsaktivitet. 

 

SLÖJD 

All tillverkning av nya produkter, ger utsläpp och förbrukar resurser från miljö. 

Detta påverkar hela miljön och därmed självklart också vattnet. Detta innebär att 

ett bra och enkelt sätt att vara rädd om miljö och vårt vatten är att återbruka i 

första hand och att ta tillvara på material istället för att kasta det.  

 

Textilslöjd: Kanske har du ett plagg hemma som gått sönder eller ett par jeans du 

växt ur. Ta med plagget till skolan och laga om du vill kunna använda det som det 

är. Ett par byxor är lätta att göra om till en tuff handväska. Kom på ett sätta att 

antingen reparera för återanvändning eller att återbruka materialet som ett nytt 

föremål. Det finns mängder med inspirerande filmer på Youtube om du säker 

på ”återbruk kläder”.  

 

Träslöjd: Använd spill bitar eller annat material som annars skulle kasserats. 

Tillverka bi holkar/insektshotell av ”skräpet”. Bi holkar fyller en viktig funktion 

då vi är direkt beroende av bi för att pollinera växter, som i sin tur förser oss med 

syre, mat osv. Bi är viktiga för vår överlevnad men bina far illa av 

bekämpningsmedel och vi måste nu beskydda bina så att de kan bli fler och må 

bra. Bi holkar ger bin en plats att gömma sig för regn. Murarbin skapar 

barnkammare i hålrum som de sen murar igen tills ungarna är redo att flyga iväg. 

Häng upp din bi holk någonstans och se om hålen på den fylls igen med binas 

murbruk.   

 


