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Lärarhandledning om 
vatten, avlopp och sopor

FÖR LÄRARE I ÅRSKURS 1-3

• Tre spännande mysterier med Alva och Ali för högläsning
• Förslag på intressanta diskussionsfrågor
• Faktablad på lättläst svenska
• PowerPoint-presentationer
• Animerade filmer
• Förslag på roliga övningar
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Vad roligt att du och din 
klass vill lära er mer om 
vatten och sopor!
Rent och gott vatten ur kranen är en självklarhet för alla stockholmare. Att få sina sopor 
hämtade, kunna sortera sitt avfall, duscha och ha ett fungerande avlopp tar de flesta 
också för givet. Det är vi på Stockholm Vatten och Avfall som ser till att dessa grund-
läggande och livsnödvändiga funktioner i vår stad fungerar.

Hur funkar det? Och hur kan ni hjälpa till?
I det här materialet får du och dina elever lära er mer om hur allt fungerar och hur 
viktiga de här funktionerna är för vårt samhälle - men också hur ni tillsammans med 
oss kan arbeta för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. Ni kan göra stor 
skillnad för miljön i er vardag!

Den här lärarhandledningen innehåller en massa tips om vad du som lärare i årskurs 
1-3 kan göra med dina elever. Skriv ut hela pdf:en eller de delar du vill använda dig 
av i din undervisning. Se våra förslag på övningar som ett smörgåsbord och välj ut de 
övningar och uppdrag som passar dig och klassen bäst. Hoppas ni ska få glädje av 
skolmaterialet!

Hälsningar
Stockholm Vatten och Avfall

www.svoa.se/skola

http://www.svoa.se/skola


3

Så här är innehållet upplagt
Den här lärarhandledningen innehåller en massa tips om vad du som lärare i årskurs 1-3 kan göra med 
dina elever. Välj ut de övningar och uppdrag som passar dig och klassen bäst.

Materialet är uppdelat i tre arbetsområden:

VARIFRÅN KOMMER KRANVATTNET?
VART TAR DET SMUTSIGA VATTNET VÄGEN?
VARIFRÅN KOMMER ALLA SOPOR OCH VAD HÄNDER MED DEM SEDAN?

Varje arbetsområde är indelat i de här fyra rubrikerna:

MYSTERIUM MED DISKUSSIONSFRÅGOR
Den röda tråden i materialet är berättelsen 
om Alva och Ali. Två nyfikna barn som löser 
tre spännande mysterier. Mysterierna används 
förslagsvis som en introduktion till respektive ar-
betsområde. Berättelserna innehåller förslag på 
diskussionsfrågor som ni kan ta upp i klassen. 

FAKTA
När ni läst färdigt ett mysterium vill ni säkert 
lära er mer! Du som lärare kan berätta mer för 
klassen genom att visa PowerPoint-presentatio-
nerna. Det finns även filmer att visa för klassen, 
samt faktablad på lätt svenska som ni kan arbeta 
med.

FÖRSLAG PÅ ÖVNINGAR OCH UPPDRAG
Till varje arbetsområde finns förslag på flera 
olika övningar. Det finns övningar där barnen 
får skapa, förslag på experiment, intressanta 
uppdrag mm. Välj det som passar din klass och 
anpassa utifrån era förutsättningar.

TIPS OM MATERIAL FRÅN ANDRA
Under den här rubriken listar vi tips på program 
från UR, webbsidor och böcker som berör ar-
betsområdet. 
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Så säger läroplanen
I det här materialet får du och dina elever lära 
er mer om hur det här med kranvatten, avlopps-
vatten och sopor fungerar i en stor stad som 
Stockholm. Ni får också kunskap om hur ni till-
sammans med oss kan arbeta för att Stockholm 
ska bli världens mest hållbara stad. 

Materialet ger eleverna insikt i att deras egen 
livsstil har betydelse för vår miljö och vårt sam-
hälle och ger dem många tips på hur de konkret 
kan bli mer miljövänliga.

SKOLANS UPPDRAG
Skolan har ett tydligt uppdrag att ge eleverna 
ett miljöperspektiv och ge dem verktyg för att 
förstå hur deras egen livsstil har betydelse. Så 
här står det i läroplanen under rubriken Skolans 
uppdrag: 

Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) 
möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa 
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling.

Under rubriken Övergripande mål och riktlinjer 
nämns bland annat följande kunskapsmål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter ge-
nomgången grundskola
• har fått kunskaper om förutsättningar för en 

god miljö och en hållbar utveckling,
• har fått kunskaper om och förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan, miljö 
och samhället.

FÖRMÅGOR
Vår förhoppning är att det här skolmaterialet och 
dess övningar ska kunna bidra till att utveckla 
flera av de förmågor som nämns i läroplanen, 
t ex: 

Elevermas förmåga att:
• använda kunskaper i biologi/fysik/kemi för 

att granska information, kommunicera och ta 
ställning i frågor som rör ekologisk hållbar-
het/energi/teknik/miljö/samhälle (Bi, Fy, Ke),

• värdera lösningar på olika miljö- och utveck-
lingsfrågor utifrån överväganden kring etik 
och hållbar utveckling (Ge),

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till 
exempel aktuella samhällsfrågor och argu-
mentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv (Sh),

• värdera konsekvenser av olika teknikval för 
individ, samhälle och miljö (Tk),

• värdera val och handlingar i hemmet och 
som konsument samt utifrån perspektivet 
hållbar utveckling (Hkk).

CENTRALT INNEHÅLL ÅRSKURS 1-3
Frågor om vatten och sopor tas upp i både de 
naturorienterande och de samhällsorienterande 
ämnena. Vårt material berör bland annat följan-
de i läroplanen för årskurs 1-3:

Samhällsorienterande ämnen: 
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag.
• Centrala samhällsfunktioner. 

Naturorienterande ämnen: 
• Människors användning och utveckling av 

olika material genom historien. Vilka materi-
al olika vardagliga föremål är tillverkade av 
och hur de kan källsorteras. 

• Vattnets olika former.
• Enkla fältstudier och observationer i närmil-

jön.
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

För att ni ska kunna arbeta ämnesövergripande 
med materialet berörs även andra ämnen i flera 
av våra övningar, t ex bild (framställning av be-
rättande bilder) och svenska (skapande av texter 
där ord och bild samspelar). 

I den mån klassen läser hem- och konsumentkun-
skap under årskurs 1-3 finns även flera berö-
ringspunkter då materialet tar upp återvinning 
och miljömärkningar.
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Arbetsområde: kranvatten

Varifrån kommer 
kranvattnet?
Hur funkar det? Hur produceras dricksvatten och hur kommer vattnet till kranen? Lär er 
mer om en verksamhet som är igång dygnet runt, året om.

Vad behöver vårt samhälle och vi som privatpersoner vatten till? Hur skulle vi klara oss 
utan?

Hur fungerar vattnets kretslopp?

Hur kan vi göra skillnad för miljön i vår vardag?

Varför är kranvatten ett bättre val än flaskvatten?

BILTVÄTT
Resta�angResta�angResta�ang

Rent
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Mysterium med diskussionsfrågor
Läs vattenmysteriet med Alva och Ali högt för 
klassen som en introduktion till arbetsområdet. 
Det finns även bilder som du kan visa klassen 
som bildstöd.

Efter varje kapitel i berättelsen finns förslag på 
diskussionsfrågor som ni kan ta upp, antingen 
i par, mindre grupper eller tillsammans hela 
klassen. Diskussionsfrågorna kan ni även arbeta 
vidare med på andra sätt i klassen.

MATERIAL ATT ANVÄNDA
• Vattenmysteriet (se bilagor) 
• Bildstöd till mysteriet: 

bilder-mysterier-ak123.ppt

Fakta
Efter att ni läst om Alis och Alvas äventyr kan ni 
prata mer om hur det faktiskt fungerar. Kommer 
barnen ihåg från vilken sjö vattnet kommer? Och 
hur kommer vattnet från vattenverket till kranen 
hemma? 

Vår animerade film visar överskådligt vattens 
väg från Mälaren och hem till din kran. Om 
barnen inte hinner läsa texterna i filmen kan du 
läsa dem högt.

Du kan sedan beskriva vattnets väg utförliga-
re genom att visa PowerPoint-presentationen. 
PowerPoint-presentationen innehåller ett manus 
som stöd.

Beskrivande fakta hittar du i arbetsområdets 
faktablad som är skrivna på lätt svenska så att 
eleverna kan läsa och jobba med texterna.

MATERIAL ATT ANVÄNDA
• Presentation om vatten: 

presentation-vatten-ak123.ppt
• Film om vatten (se svoa.se/skola)
• Faktablad (se bilagor)

VILL DU VETA MER?
Om du som lärare vill ha mer 

fakta än vad du hittar i faktabladen 
kan du läsa på vår hemsida: 

www.svoa.se/dricksvatten 

http://www.svoa.se/skola
http://www.svoa.se/dricksvatten
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Förslag på övningar och uppdrag
SPRÅKUTVECKLANDE ÖVNING:  
EGNA FAKTATEXTER
Anpassa övningen utifrån hur långt eleverna 
kommit med skrivandet. Eleverna kan läsa 
faktabladen själva alternativt att klassen kan gå 
igenom dem tillsammans och samla de viktigaste 
faktauppgifterna/meningarna. 

Sedan kan eleverna skriva egna texter och rita 
en beskrivande bild. De olika faktabladen som 
eleverna skriver och illustrerar kan ni samla i ett 
häfte som beskriver vattnets väg från Mälaren till 
kranen. När ni jobbar med kommande avsnitt 
kan ni komplettera med texter om avloppsvatten 
och stadens sopor, samt skapa ett passande 
omslag.

VAR KREATIV: RITA VATTNETS VÄG FRÅN 
MÄLAREN TILL KRANEN
Rita varje steg i vattnets väg från Mälaren till 
hemmet, alternativt dela upp stegen mellan 
barnen så någon ritar Mälaren, någon annan 
vattenverket, en tredje vattenrör och vattentorn, 
och slutligen hemma. Sätt ihop bilderna till en 
helhet på en vägg i klassrummet. 

När ni läst om avloppsvattnet kan ni fortsätta rita 
vattnets väg.

VAR KREATIV:  
VILKA HAR DRUCKIT VATTNET INNAN DIG?
Beskriv vattnets kretslopp för barnen. Häll sedan 
upp ett glas vatten åt barnen. Låt dem ta en 
klunk och fundera. Vad har vattnet varit med 
om innan de drack det? Vem har druckit vattnet 
tidigare? Kanske en dinosaurie, någon som lev-
de under stenåldern, en viking eller en egyptisk 
drottning? Låt barnen rita en teckning eller skriva 
en berättelse.

VAR KREATIV: GÖR EN SNYGG FLASKA FÖR 
DITT KRANVATTEN
Det är sämre för både miljön och plånboken att 
köpa en flaska med vatten i affären än att fylla 
flaskan med vatten från kranen. Diskutera varför 
så många köper vatten i affären när det finns 
bra vatten i kranen.

Gör en snygg flaska så ni kan ta med er kran-
vattnet istället för att köpa vatten i affären. Diska 
en använd pet-flaska. Skapa en egen etikett 
(gärna med vattentåliga färger) som du limmar 
fast. Exempel på text: ”Äkta kranvatten” eller 
”Världens godaste vatten”.

UNDERSÖK:  
PROVA OCH BETYGSÄTT VATTEN
Fyll ett antal flaskor med kranvatten, svenskt 
bordsvatten respektive buteljerat vatten från 
några andra länder. Gör ett blindtest och låt 
eleverna provsmaka vattnet. Låt eleverna bedö-
ma både lukt och smak och skriv ner betyget i ett 
protokoll. 

Berätta sedan vilket vatten som var vilket och 
sätt tillsammans betyg på pris, bekvämlighet 
(Kranvattnet får du ända hem utan besvär!) och 
miljövänlighet (Har vattnets transporterats långt, 
t ex från ett annat land? Kolla på en karta hur 
långt det färdats. Går flaskan att återvinna?)

UNDERSÖK: VATTEN I ANDRA LÄNDER
Nu för tiden är rent dricksvatten i kranen en 
självklarhet för oss som bor i Stockholm. Men 
hur är det i vissa andra länder? Om barnen i 
klassen har släktingar eller föräldrar som vuxit 
upp i ett annat land kan de intervjua dem hur 
det var där. Kanske har några barn i klassen 
besökt något annat land och kan reflektera kring 
kranvattnet i det landet. 

EXPERIMENTERA: AVDUNSTNING
I det här experimentet kan ni på ett enkelt sätt 
undersöka avdunstning och vattnets kretslopp.

Det här behöver du:
Två glasburkar och ett lock
Vatten
Tuschpenna

Gör så här:
1. Fyll två glasburkar med lika mycket vatten. 

Markera vattennivån med en tuschpenna. 
Sätt ett lock på den ena burken. 

2. Ställ glasburkarna i ett soligt fönster. Vad 
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tror du kommer att hända med vattennivån i 
burkarna de närmaste dagarna?

3. Låt glasburkarna stå några dagar. Vad har 
hänt med vattennivån? Stämde det med vad 
du trodde?

EXPERIMENTERA: GÖR ETT EGET KRETSLOPP
Gör ett eget kretslopp genom att plantera växter 
i en sluten glasburk. Vattnet som växterna avger 
kommer att stiga upp i burken som vattenånga. 
När ångan nuddar glaset kyls det ner och vatt-
net rinner ner längs kanterna. Då kan växterna 
ta upp det igen med sina rötter. 

Syre och koldioxid rör sig också runt i burken 
och växlar mellan de olika formerna. Växterna 
andas koldioxid och gör om det till syre med-
an nedbrytarna som finns i jorden gör precis 
tvärtom. Man kan säga att det slutna kretsloppet 
i burken är som vårt jordklot i miniatyr.

Det här behöver du:
Glasburk med lock
Små stenar eller lecakulor
Sand
Jord
Lagom stora växter så att de får plats i burken, 
t.ex. murgröna eller fetbladsväxter. Blommande 
växter är inte att rekommendera.

Gör så här:
1. Ta en stor glasburk som är vid upptill.
2. Lägg ett lager med små stenar eller lecakulor 

i botten och täck med sand. Fyll burken med 
jord och sand till den är ungefär halvfull.

3. Plantera växter och vattna lite. Det behövs 

inte så mycket då växterna och jorden redan 
innehåller vatten.

4. Sätt på locket och se till att det är tätt. Skriv 
datum på burken.

5. Ställ burken ljust, men inte för soligt.

Du har nu gjort ett kretslopp i miniatyr. Se vad 
som händer med fuktigheten i burken efter några 
dagar. Öppna inte burken, då bryter du det 
slutna kretsloppet. Experimentet kan fortsätta i 
många år.

EXPERIMENTERA: 
EFTERLIKNA ETT VATTENVERK
Efterlikna ett vattenverk genom att sila jordgubbs-
saft genom ett kolfilter och sand. Experimentet 
visar hur orent vatten kan filtreras och bli rent. 
Det är samma princip som när vi renar sjövatten 
i sandfilter på vattenverket.

Det här behöver du:
Utspädd saft 
Kaffefilter 
Aktivt kol 
Akvariesand 
Tratt
Skål

Gör så här:
1. Lägg filterpapper i tratten och fyll det med 

kol och akvariesand.
2. Skölj tratten med vanligt vatten för att få bort 

de minsta kolpartiklarna.
3. Häll saften försiktigt så att saften filtreras, det 

ska bara droppa från filtret.

Reningsresultatet kan skilja sig beroende på 
vilket filter och kol man använder. Du kan även 
prova att filtrera andra vätskor, t.ex. kaffe, te 
eller sjövatten.

EXPERIMENTERA: 
HUR FUNGERAR ETT VATTENTORN?
Experimentet visar hur ett vattentorn fungerar.

Det här behöver du:
Genomskinlig plastslang, t.ex. akvarieslang
Karamellfärg
Whiteboardtavla eller ett stort papper som du 
kan fästa på väggen samt pennor
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Gör så här:
1. Blanda vatten och karamellfärg (färgen 

används för att det ska synas bättre).
2. Häll blandningen i slangen.
3. Rita ett vattentorn och ett höghus på pappe-

ret eller whiteboardtavlan. Huset ska ligga 
lägre än vattentornet.

4. Håll slangens ena ände i vattentornet och 
den andra i höghuset. Hur rinner vattnet nu?

5. Rita några nya våningar på höghuset så att 
det blir högre än vattentornet - vad händer 
med vattnet i slangen nu?

KOLLA KARTAN: 
HUR LÅNGA ÄR VATTENRÖREN?
Har du sett brunnslock i gatan? Där under kan 
du ana att det ligger vattenrör (vattenledningar). 
Rören leder till alla gator där det ligger hus i 
hela Stockholm. Sammanlagt finns det 220 mil 
vattenrör i Stockholm. Hur långt tror barnen att 
ni skulle komma om ni la alla rören på en rad 
från skolan? Låt barnen gissa vart ni skulle ham-
na och visa sedan på en karta.

KOLLA KARTAN: VAR LIGGER…
Stockholms kranvatten kommer från Mälaren. 
Titta på en karta. Var ligger Mälaren? Ligger er 
skola nära? Det finns två vattenverk i Stockholm. 
Var ligger de på kartan? Har ni sett om det finns 
ett vattentorn nära er skola eller där ni bor? 

Rita eller printa ut en karta över Stockholm och 
rita in er skola, ert närmsta vattentorn och Stock-
holms två vattenverk. Diskutera hur man mäter 
och olika sätt att mäta.

LEK: TRANSPORTERA VATTEN
Barnen ställer sig på ett led. Alla har varsin 
mugg. Det första barnet i ledet står vid en hink 
full med vatten. Det sista barnet står vid en tom 
hink. När startsignalen går fyller försteman sin 
mugg med vatten ur spannen och häller sedan 
över vattnet från sin mugg till nästa barns mugg 
osv. När siste man får vattnet i sin mugg häller 
hen det raskt ner i sin hink. Så fortsätter leken, 
antingen under en förutbestämd tid eller tills vatt-
net i första spannen är slut. Då kan man mäta  
hur mycket vatten laget lyckats transportera.

(Vilken tur att vi har vattenrör som transporterar 
vårt vatten hem!)

SJUNG: SÅNGER OM VATTEN
Det finns många sånger som handlar om vatten 
på olika sätt. Vilka kommer klassen på? Sjung 
tillsammans! Här är ett tips:

Vattenmoln som faller ner som regn och snö
som smälter ner och rinner
i snabba bäckar som porlar,
glider fram i älv och flod,
vilar i en blank sjö
eller gungar ut i havet,
solen värmer hav och sjöar,
fukten stiger upp mot himlen och bildar…  
(osv från början)

Lyssna på sången på Youtube för att även se de 
rörelser man kan göra:
bit.ly/2f3veYE

http://bit.ly/2f3veYE
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Tips om material från andra
Det finns många som berättar om vatten på olika 
sätt. Här listar vi några tips.

TV-PROGRAM
Du kan hitta programmen på URs hemsida. Om 
du jobbar på en kommunal skola i Stockholm 
kan du även hitta material på www.sli.se/medi-
oteket.

Några program är för yngre eller äldre barn, 
men är ändå givande att titta på tillsammans.

Smutsens historia
Serie för årskurs 4-6. I serien ”En rolig historia” 
finns ett avsnitt som heter Smutsens historia. Hur 
gjorde man för att tvätta sig förr?
www.urskola.se/Produkter/179427-En-rolig-his-
toria-Smutsens-historia

Välkommen till staden:  
Janne gör dricksvatten
Serie för årskurs 4-6. Hur får man egentligen 
ihop allting i en storstad som Stockholm? I en 
kort film i serien ”Välkommen till staden” besöker 
man Jan Hallberg som jobbar på Lovö vatten-
verk, ett av Stockholms två vattenvek.
www.urskola.se/Produkter/165662-Jobb-i-sta-
den-Janne-gor-dricksvatten

Det finns även avsnitt i serien som handlar om 
avloppsvatten och om sopor.

Superhemligt: Blombuset (om vattentryck)
Serie för årskurs F-3. Hur kommer det sig att 
vattnet sprutar ut när man vrider på kranen? 
Busgänget i serien ”Superhemligt” gör naturve-
tenskapliga bus och i det här avsnittet utforskar 
de vattentryck.
www.urskola.se/Produkter/189276-Superhem-
ligt-Blombuset-Hur-fungerar-vattentryck

Barr och Pinne räddar världen:  
Hav och kretslopp
Serie för förskolan. Avsnittet handlar om att allt 
är samma vatten och att vi inte ska skräpa ner 
vattnet.
www.urskola.se/Produkter/155104-Barr-och-Pin-

ne-raddar-varlden-Hav-och-kretslopp

Det finns även avsnitt i serien som handlar om 
hur olika sopor ska sorteras.

Vattenmannen och speed:  
Vattnets kretslopp
Serie för årskurs F-3. Flera avsnitt på tema vatten 
och hav, bl.a. förklaras vattnets kretslopp.
www.urskola.se/Produkter/162290-Vattenman-
nen-och-Speed-Vattnets-kretslopp

WEBBSIDOR

Svenskt Vatten
Branschorganisationen för VA-organisationerna.
www.svensktvatten.se 

Webbsidor med experiment
Vill ni göra fler experiment på tema vatten? 
Sök på vatten på lektion.se så hittar ni tips på 
experiment och andra idéer för klassrummet. På 
youtube kan ni också hitta tips om ni söker på 
water.

BÖCKER

Blött, sött och salt - allt om vatten, Alvina 
Förlag, Kristin Dahl, 2010
Faktabok om vatten.

Kom in i huset, Johanna von Horn, Natur 
och kultur, 2006 
Boken förklarar hur olika saker hemma fungerar. 
Det finns uppslag som förklarar vattenkranen, 
toaletten och vart avloppsvattnet tar vägen.

Staden – så funkar den, Johanna von Horn, 
Natur och kultur, 2009 
Boken förklarar hur saker och ting i staden fung-
erar. Ett uppslag beskriver de olika brunnslock 
man kan se i en stad.

Så funkar det. Hemma och runtomkring, 
Mats Wänblad, Bonnier Carlsen, 2015
Boken innehåller ett kapitel om vatten, bland 
annat förklaras kranar, vattenlås och toaletten.

http://www.sli.se/medioteket
http://www.sli.se/medioteket
http://www.urskola.se/Produkter/179427-En-rolig-historia-Smutsens-historia
http://www.urskola.se/Produkter/179427-En-rolig-historia-Smutsens-historia
http://www.urskola.se/Produkter/165662-Jobb-i-staden-Janne-gor-dricksvatten
http://www.urskola.se/Produkter/165662-Jobb-i-staden-Janne-gor-dricksvatten
https://www.urskola.se/Produkter/189276-Superhemligt-Blombuset-Hur-fungerar-vattentryck
https://www.urskola.se/Produkter/189276-Superhemligt-Blombuset-Hur-fungerar-vattentryck
http://urskola.se/Produkter/155104-Barr-och- Pinne-raddar-varlden-Hav-och-kretslopp
http://urskola.se/Produkter/155104-Barr-och- Pinne-raddar-varlden-Hav-och-kretslopp
http://urskola.se/Produkter/162290- Vattenmannen-och-Speed-Vattnets-kretslopp
http://urskola.se/Produkter/162290- Vattenmannen-och-Speed-Vattnets-kretslopp
http://www.svensktvatten.se
http://www.lektion.se
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Arbetsområde: avloppsvatten

Vart tar det smutsiga 
vattnet vägen?
Hur funkar det? Vart tar vattnet vägen när vi använt det? Varför måste vattnet renas 
och hur går det till? Lär mer om en verksamhet som är igång dygnet runt, året om.

Vad händer med bajset? Riktig skit kan bli något riktigt nyttigt!

Hur kan vi göra skillnad för miljön i vår vardag? Vad får vi egentligen spola ner i av-
loppet? Vad händer om vi gör fel? 

Varför ska vi ska välja produkter med miljömärken och hur ser miljömärkena ut?



12

Mysterium med diskussionsfrågor
Läs berättelsens andra del, avloppsmysteriet, 
högt för klassen. Efter varje kapitel i berättelsen 
finns förslag på diskussionsfrågor som ni kan ta 
upp, antingen i par, mindre grupper eller tillsam-
mans hela klassen. Diskussionsfrågorna kan ni 
även arbeta vidare med på andra sätt i klassen.

MATERIAL ATT ANVÄNDA
• Avloppsmysteriet (se bilagor) 
• Bildstöd till mysteriet  

bilder-mysterier-ak123.ppt

Fakta
När eleverna lyssnat på Alvas och Alis senaste 
äventyr kan ni prata mer om vad som händer 
med vattnet efter att ni använt det. Vart tar det 
smutsiga vattnet vägen? Hur blir det rent igen? 
Varför måste vi vara rädda om vattnet?

Vår animerade flm visar överskådligt vattnets 
väg från ditt hem till Östersjön. 

PowerPoint-presentationen beskriver vattnets väg 
från våra hem, via avloppsrör och avloppsre-
ningsverk, till Östersjön. Presentationen berättar 
också hur eleverna kan göra skillnad för miljön 
i sin vardag genom att lämna ett så rent vatten 
som möjligt tillbaka till naturen. PowerPoint-pre-
sentationen innehåller ett manus som stöd.

Beskrivande fakta hittar du i arbetsområdets 
faktablad som är skrivna på lätt svenska.

MATERIAL ATT ANVÄNDA:
• Presentation om avloppsvatten: 

presentation-avlopp-ak123.ppt
• Film om avloppsvattnet (se svoa.se/skola)
• Faktablad (se bilagor)

VILL DU VETA MER?
Om du som lärare vill ha mer 

fakta än vad du hittar i faktabladen 
kan du läsa på vår hemsida: 

www.svoa.se/avloppsvatten 

http://www.svoa.se/skola
http://www.svoa.se/avloppsvatten
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Förslag på övningar och uppdrag
SPRÅKUTVECKLANDE ÖVNING: 
EGNA FAKTATEXTER
Fortsätt att skriva egna faktatexter och gör bil-
der, precis som under arbetet med kranvatten (se 
instruktioner i del 1).

SPRÅKUTVECKLANDE ÖVNING:  
GÖR EN BOK MED MILJÖTIPS
Hur är man snäll mot vattnet? Skriv ner era bästa 
miljötips. Illustrera gärna med bilder. Komplette-
ra med fler tips när ni läst om sopor och sopsor-
tering. Låt eleverna skapa ett passande omslag 
och sätt ihop klassens miljötips till ett häfte.

VAR KREATIV: RITA VATTNETS VÄG FRÅN 
HEMMET TILL ÖSTERSJÖN
Fortsätt att illustrera vattnets väg. Ni kan t ex 
dela upp stegen mellan barnen så att någon ri-
tar avloppsrör och pumpstationer, en annan ritar 
avloppsreningsverket, en tredje Östersjön och 
en fjärde hur restprodukterna används som t ex 
biogas i en buss. Sätt ihop bilderna till en helhet 
på väggen i klassrummet.

UPPDRAG: 
SKÄRMKORSORD
Låt eleverna öva på olika ord och begrepp 
genom att göra skärmkorsord. Förbered korsord 
i två versioner genom att använda ett korsords-
verktyg (t ex www.discoveryeducation.com/
free-puzzlemaker)

Eleverma ska arbeta två och två med att lösa 
varsin version av korsordet, t.ex kan en elev ha 
alla vågräta ord ifyllda medan den andra har 
lodräta ord. De turas om att beskriva de ifyllda 
begreppen för varandra utan att använda ordet 
i sin förklaring. Kompisen skriver in ordet i de 
tomma rutorna. 

Övningen går att anpassa för olika åldrar 
genom vilka begrepp du som lärare väljer att ha 
med i korsordet.

UPPDRAG: PÅVERKA
Det finns många saker vi kan göra för att vara 
rädda om vattnet, men hur ska vi få alla att 

förstå och göra rätt? Diskutera i klassen eller 
i grupper och låt eleverna välja ut de frågor 
de vill uppmärksamma sin familj, grannar eller 
skolkamrater på. Fundera på hur budskapet ska 
formuleras för att nå fram. 

Fundera sedan på hur ni ska nå de ni vill påver-
ka. Ni kan göra affischer att ta hem och sätta 
upp i till exempel badrummet eller i tvättstu-
gan. Eller kanske finns det frågor som behöver 
uppmärksammas med en affisch i affären eller 
på skolan? Ni kan också skriva insändare till en 
tidning eller få ut ert budskap på annat sätt.

UPPDRAG: 
UTBILDA EN VUXEN
Ofta är barnen bättre miljövänner än de vuxna. 
Ge barnen i uppdrag att berätta för en förälder 
eller annan vuxen om vad de lärt sig i skolan, 
t.ex. kan de ge de vuxna tre tips om vad de kan 
göra för att vara snällare mot vattnet.

UPPDRAG: 
SMARTA IDÉER FÖR FRAMTIDEN
Stockholm är en stor stad med många invåna-
re och den fortsätter att växa. Varje år blir vi 
20 000 fler i Stockholm som tvättar, går på 
toaletten, diskar och tvättar! Även om vi blir fler 
och fler som samsas på samma yta, så vill vi inte 
att vårt vatten ska bli smutsigare.

Avloppsreningsverket i Henriksdal byggs om så 
det ska bli ett av världens mest moderna av-
loppsreningsverk. Det kommer att bli ännu bättre 
på att rena det smutsiga vattnet, men fortfarande 
behövs stockholmarnas hjälp. Vilka smarta idéer 
och uppfinningar kan ni komma på för att vi som 
bor i Stockholm ska lämna ifrån oss ett så rent 
vatten som möjligt? 

UNDERSÖK: 
LETA MILJÖMÄRKNINGAR!
Ge barnen i uppdrag att leta miljömärkningar 
på rengöringsprodukter, t ex tvätt-, disk-, städ- 
och hygienprodukter. Hur många olika rengö-
ringsmedel har de hemma och hur många av 
dem är miljömärkta? Låt eleverna skriva ned 

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker
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resultatet i en tabell. Beroende på ålder kan de 
leta själva eller tillsammans med en vuxen eller 
syskon. Diskutera i klassrummet vad barnen 
kommit fram till.

Om ni inte vill göra uppgiften hemma är det 
kanske möjligt att spana på skolan istället? Är 
tvålen på toaletterna miljömärkt? Vilka rengö-
ringsmedel används vid städning? Är matsalens 
diskmedel miljömärkt? Det kan vara bra att veta 
att vissa förpackningar som kommer i storpack 
inte alltid har miljömärkningen på själva förpack-
ningen utan på emballaget.

UNDERSÖK: 
INTERVJUA EN VUXEN
Ge barnen i uppdrag att intervjua sina föräldrar, 
en granne eller en annan vuxen. Förbered frågor 
i klassrummet. Ni kan t.ex kolla upp hur många 
av dem som har en papperskorg i badrummet 
där de kan slänga skräp. Ni kan också fråga 
dem om de någonsin slänger något skräp i toa-
letten och i så fall vad och varför. Det kan också 
vara intressant att ta reda på om de vet var de 
ska lämna målarfärg, nagellack och annat som 
kan vara giftigt för vattnet och naturen.

UNDERSÖK: HUR VAR DET FÖRR?
Ge eleverna i uppdrag att prata med någon som 
är äldre. Förbered tillsammans frågor om hur det 
såg ut med vatten och avlopp när de var små. 
Om någon elev har släktingar som vuxit upp i ett 
annat land kan ni intervjua dem om hur det såg 
ut där förr och hur det ser ut idag jämfört med 
i Sverige. Hade de rinnande vatten? Kunde de 
duscha varje dag om de ville? Hade de toalett 
inomhus eller kanske dass utomhus? 

Prata sedan mer i klassrummet om att en del 
av det som vi tar som självklart faktiskt inte är 
det för alla i världen. Reflektera över skillnader 
mellan förr och nu och mellan olika länder. 

EXPERIMENTERA: VILKET PAPPER FÅR MAN 
SPOLA NER I TOALETTEN?
Det är bara kiss, bajs och toapapper som får 
spolas ner i toaletten. I många skolor är det 
problem att elever spolar ner pappershanddukar 
som orsakar stopp. Det här experimentet visar 
skillnaden mellan olika papper och varför det 

bara är toapapper som får spolas ner i toan.
Gör så här:
1. Lägg olika sorters papper i en skål med vat-

ten, t ex toalettpapper, pappershanddukar, 
våtservetter, teckningar och hushållspapper. 

2. Låt det ligga över natten. Vad är skillnaden 
mellan de olika papperssorterna dagen 
efter? Varför får man bara spola ner toalett-
papper?

KOLLA KARTAN: 
HUR LÅNGA ÄR AVLOPPSRÖREN?
När ni läste om dricksvatten mätte ni hur långt 
vattenrören räckte om man la alla rör på en rad. 
Gör nu samma sak med avloppsrören. Samman-
lagt finns det 310 mil avloppsrör i Stockholm.

KOLLA KARTAN: 
VAR LIGGER…
Det smutsiga vattnet transporteras via avloppsrö-
ren till något av Stockholms två avloppsrenings-
verk i Bromma respektive Henriksdal. Sedan 
släpps det renade vattnet ut i Östersjön. Titta på 
en karta. Placera ut de två avloppsreningsver-
ken. Ligger er skola nära något av dem? Diskute-
ra olika sätt att mäta. Var ligger Östersjön?

LEK: 
TOALETTKULL
Utse ett eller två barn som får börja vara kullare. 
De ska sedan försöka kulla de andra. Den som 
blir kullad måste ställa sig på huk och ha en 
knuten hand på huvudet (så man ser ut som en 
toalett). Man räddas när någon sätter sig i knät 
och sedan spolar genom att dra i armen.
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Tips om material från andra
Det finns många som jobbar med eller berättar om 
våra frågor på olika sätt. Här listar vi några tips.

TV-PROGRAM
Du kan hitta programmen på URs hemsida. Om 
du jobbar på en kommunal skola i Stockholm 
kan du även hitta material på www.sli.se/medi-
oteket.  

Några program är för yngre eller äldre barn, 
men kan ändå vara givande att titta på tillsam-
mans.

Välkommen till staden: Om avloppsvatten
Serie från UR för årskurs 4-6. Hur får man egent-
ligen ihop allting i en storstad som Stockholm? 
I avsnittet ”Om avloppsvatten” går vi under 
jorden och följer avloppsvattnets färd till avlopps-
reningsverket.
www.urskola.se/Produkter/164415-Valkom-
men-till-staden-Om-avloppsvatten

Det finns även avsnitt i serien som handlar om 
dricksvatten och sopor.

Smutsens historia
Serie från UR för årskurs 4-6. I serien ”En rolig 
historia” finns ett avsnitt som heter Smutsens his-
toria. Hur gjorde man för att tvätta sig förr? Ann 
och Henrik färdas bakåt i tiden. 
www.urskola.se/Produkter/179427-En-rolig-his-
toria-Smutsens-historia

Barr och Pinne räddar världen: Toalettvett
Serie från UR för förskolan. Avsnittet handlar om 
att inte slänga skräp i toaletten.
www.urskola.se/Produkter/155107-Barr-och-Pin-
ne-raddar-varlden-Toalettvett 

Det finns även avsnitt i serien som handlar om 
annat skräp och hur det ska slängas. Dessa 
länkas till från nästa arbetsområde i häftet.

WEBBSIDOR

Svenskt Vatten
Branschorganisationen för VA-organisationerna.
www.svensktvatten.se 

Naturskyddsföreningen, barnens hav
Läs mer om Östersjön i Naturskyddsföreningens 
material för årskurs 1-6 ”Barnens hav”.
www.naturskyddsforeningen.se/skola/
barnens-hav

Håll Sverige Rent
Jobba för att bli en kemikaliesmart skola: 
www.hsr.se/kemikalier

BÖCKER

Blött, sött och salt - allt om vatten, Alvina 
Förlag, Kristin Dahl, 2010
Faktabok om vatten.

Kom in i huset, Johanna von Horn, Natur 
och kultur, 2006 
Boken som förklarar hur olika saker hemma fung-
erar. Det finns uppslag som förklarar vattenkra-
nen, toaletten och vart avloppsvattnet tar vägen.

Staden – så funkar den, Johanna von Horn, 
Natur och kultur, 2009 
Boken förklarar hur saker och ting i staden fung-
erar. Ett uppslag beskriver de olika brunnslock 
man kan se i en stad.

Så funkar det. Hemma och runtomkring, 
Mats Wänblad, Bonnier Carlsen, 2015
Boken innehåller ett kapitel om vatten, bland 
annat förklaras kranar, vattenlås, toaletten, men 
också tvättmaskinen och diskmaskinen.

http://www.sli.se/medioteket
http://www.sli.se/medioteket
http://www.urskola.se/Produkter/164415-Valkommen-till-staden-Om-avloppsvatten
http://www.urskola.se/Produkter/164415-Valkommen-till-staden-Om-avloppsvatten
http://www.urskola.se/Produkter/179427-En-rolig-historia-Smutsens-historia
http://www.urskola.se/Produkter/179427-En-rolig-historia-Smutsens-historia
http://www.urskola.se/Produkter/155107-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Toalettvett
http://www.urskola.se/Produkter/155107-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Toalettvett
http://www.svensktvatten.se
https://old.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/skoldokument/Barnens%20Hav.pdf
https://old.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/skoldokument/Barnens%20Hav.pdf
https://skraplabbet.se/topic/YJP3qxEAACIA121G
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Arbetsområde: sopor

Varifrån kommer alla sopor? 
Vad händer med dem sen?
Hur kan vi göra skillnad för miljön i vår vardag? Lär er mer om hur ni kan göra en stor 
insats för ett mer hållbart Stockholm.

Varför blir det så mycket sopor? Och vart tar alla sopor vägen? Hur kan vi göra för att 
minska mängden sopor?

Varför måste man sopsortera? Vilka sopor ska sopsorteras? Och vad händer egentli-
gen med soporna sedan?

Vad betyder återvinning? Vilka material kan återvinnas? Och vad innebär det att åter-
vinna energi från sopor?

Vilka sopor är farliga för miljön och var ska de lämnas?
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Mysterium med diskussionsfrågor
Läs berättelsens tredje del, sopmysteriet, högt 
för klassen. Efter varje kapitel i berättelsen finns 
förslag på diskussionsfrågor som ni kan ta upp, 
antingen i par, mindre grupper eller tillsammans 
hela klassen. Diskussionsfrågorna kan ni även 
arbeta vidare med på andra sätt i klassen.

MATERIAL ATT ANVÄNDA
• Sopmysteriet (se bilagor) 
• Bildstöd till berättelsen  

bilder-mysterier-ak123.ppt

Fakta
När eleverna lyssnat på Alvas och Alis tredje 
mysterium kan ni prata vidare om sopor och 
sortering.

I PowerPoint-presentationen får ni tips om hur 
vi tillsammans kan minska sopmängden. Pre-
sentationen beskriver också hur olika sopor ska 
sorteras för att vi ska kunna återvinna material 
eller energi från sopan. PowerPoint-presentatio-
nen innehåller ett manus som stöd.

Filmen om sopor ger en kort sammanfattning.

I arbetsområdets faktablad som är skrivna på lätt 
svenska hittar ni utförligare fakta.

MATERIAL ATT ANVÄNDA:
• Presentation om sopor: 

presentation-sopor-ak123.ppt
• Film om sopor (se svoa.se/skola)
• Faktablad (se bilagor)

VILL DU VETA MER?
Om du som lärare vill ha mer 

fakta än vad du hittar i faktabladen 
kan du läsa på vår hemsida: 

www.svoa.se/avfall-och-atervinning

www.svoa.se/matavfall

http://www.svoa.se/skola
http://www.svoa.se/avfall-och-atervinning
http://www.svoa.se/matavfall
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Förslag på övningar och uppdrag 
SPRÅKUTVECKLANDE ÖVNING: 
EGNA FAKTATEXTER
Fortsätt att skriva egna faktatexter och göra 
tillhörande bilder (se sid 7).

SPRÅKUTVECKLANDE ÖVNING: 
GÖR EN BOK MED MILJÖTIPS
Komplettera er miljöbok med de nya tips ni får 
när ni lär er mer om sopor (se sid 13).

DISKUTERA: SORTERINGSÖVNING
Den här är en bra övning att inleda arbetet 
med. Kopieringsunderlaget finns i bilagorna (sid 
21). Skriv ut bilderna på sopor som ska sorteras 
och bladet med bilder på olika platser där man 
lämnar olika typer av avfall; en papperskorg, 
en miljöstation, en återvinningsstation (förpack-
ningsinsamling) och en toalett (toaletten är med 
eftersom mycket skräp och kemikalier spolas ner, 
trots att det bara är kiss, bajs och toapapper 
som får hamna där).

Sidan med det som ska sorteras klipps isär. Låt 
sedan eleverna i mindre grupper diskutera och 
sortera de olika soporna. Följ upp med diskus-
sion om det var något som hamnade tokigt. 
Diskutera också varför det är bra att återvinna 
och varför vissa sopor måste tas om hand.

VAR KREATIV: 
GÖR NÅGOT NYTT AV SKRÄP!
Låt eleverna ta med sig skräp, söndriga saker 
eller slitna kläder till skolan. Samtala om åter-
bruk. Kan ni göra något nytt av skräpet som de 
tog med? Gör en ritning. Använd sax, limpistol, 
färg, nål och tråd mm för att skapa.

UPPDRAG: TABU
I den här övningen ska eleverna förklara olika 
ord för varandra. Svårigheten är att vissa ord är 
förbjudna, dvs tabu, att använda i förklaringen. 
Dela in barnen i lag om 3-4 personer. Två lag 
tävlar mot varandra. En person i laget tar ett kort 
där det står ett begrepp och fem tabuord, t ex 
”farligt avfall” och tabuorden batterier, medi-
cin, giftigt, gammal, färg. Motståndarlaget får 
se vilka ord som är tabu. Sedan ska personen 

försöka få sina lagkamrater att gissa på begrep-
pet ”farligt avfall” genom att beskriva det utan 
att använda tabuorden (eller böjningsformer av 
orden). Om eleven säger ett tabuord ropar mot-
ståndarna tabu och turen går över till det andra 
laget som drar ett nytt kort.

UPPDRAG: UTBILDA EN VUXEN
Ofta är barnen bättre miljövänner än de vuxna. 
Ge barnen i uppdrag att berätta för en förälder 
eller annan vuxen om vad de lärt sig i skolan, 
t.ex. kan de förklara för de vuxna hur olika so-
por ska sorteras eller ge dem tips om hur de kan 
minska mängden sopor.

UPPDRAG: PÅVERKA
Hur ska vi få alla att göra rätt? Dela in eleverna 
i grupper och låt dem diskutera vilka budskap 
om sopor och sortering de tycker är viktigast 
att sprida. Låt dem också prata om varför de 
tycker att frågan är viktig, vilken förändring de 
vill åstadkomma och vilka de vill påverka (andra 
elever på skolan, föräldrar, grannar?). Hur ska 
budskapet formuleras för att nå fram? 

Fundera sedan på hur ni ska nå de ni vill påver-
ka. Ni kan till exempel göra affischer att sätta 
upp i mataffären, i soprummet, på skolan eller 
liknande. Ni kan också skriva insändare till en 
tidning, göra en teater, spela in film... 

UPPDRAG: IDÉER FÖR FRAMTIDEN
Stockholm är Sveriges största stor stad och den 
fortsätter att växa. Varje år blir vi 20 000 fler i 
Stockholm som köper saker och slänger sopor. 

Vilka smarta idéer och uppfinningar kan ni kom-
ma på för att vi ska se till att stockholmarna ska 
producera mindre sopor, använda de saker vi 
köper igen på olika sätt och bli ännu duktigare 
på att återvinna i framtiden? 

UPPDRAG: MILJÖBINGO
Låt klassen tillsammans skapa en miljöbingo. 
Rita upp till exempel 9 eller 16 rutor på ett pap-
per och välj ut ett miljöuppdrag till varje ruta, 
t ex panta flaskor, ät matlåda, berätta för en 
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vuxen hur de kan minska mängden sopor, lämna 
urvuxna kläder till någon yngre eller till en 
insamling osv… Ni kan även ha med uppdrag 
som handlar om vatten, till exempel att förkla-
ra för en vuxen varför det är onödigt att köpa 
flaskvatten. Låt sedan eleverna få varsitt ex och 
försöka klara av så många uppdrag som möjligt 
under de kommande veckorna.

UPPDRAG: 
MINSKA MATSVINNET PÅ SKOLAN!
Visst borde det vara självklart att inte slänga fullt 
ätbar mat? Diskutera med klassen varför man 
inte ska slänga mat. Prata om att det är viktigt 
att ta lagom mycket mat och att man hellre kan 
ta flera gånger istället för att ta väldigt mycket 
första gången. Prata också om att man ska äta 
så man känner sig mätt.

Fråga eleverna om de är redo att minska 
matsvinnet. Be personalen i matsalen om att ert 
matavfall samlas i en separat hink så att ni kan 
väga det. Gör ett formulär som ni fyller i varje 
dag under till exempel en eller två veckor. Nor-
tera exempelvis vilka maträtter som serverades, 
vad som har slängts och hur mycket det vägde. 
Målet är såklart att mängden mat som slängs 
ska minska. Fortsätt diskussionerna i klassen om 
varför man slänger mat och hur ni kan göra för 
att minska matsvinnet.

Kolla också med personalen i köket om skolan 
sorterar matavfall och lämnar in. Annars kan-
ske ni kan påverka så skolan börjar lämna in 
matavfall?

Läs mer om matavfallsinsamling på vår hemsida 
www.svoa.se/matavfall

UNDERSÖK: HUR SORTERAR SKOLAN?
Låt eleverna ta reda på hur ni sorterar i skolan. 
Vilka olika sopor sorteras och hur? Kan ni sor-
tera i klassrummet? Kan ni t ex sortera papper 
eller pappersförpackningar (som t ex pennor 
eller sudd har legat i)? Finns det någonstans där 
eleverna kan slänga äppleskrottar och banan-
skal? 

Intervjua vaktmästaren om vad som händer med 
skolans elavfall eller farliga avfall. Prata med 

personalen i matsalen om vad som händer med 
matavfallet och hur de sorterar olika förpack-
ningar. Om klassen hittar förbättringsområden 
kan de ta upp frågan i skolans elevråd.

Om ni vill kan eleverna även göra samma utma-
ning hemma. Vilka sopor sorteras i deras hem? 
Finns det områden där familjen skulle kunna 
bli bättre? Var lämnar familjen sina sorterade 
sopor? Finns ett miljörum i fastigheten eller går 
man till en återvinningsstation?

UNDERSÖK: 
RÄKNA SLADDAR OCH GÖMDA BATTERIER
Prylar som går på el eller batteri är en del av 
de flestas vardag, men det är inte så lätt alla 
gånger att veta att det faktiskt är ett batteri till 
exempel inne i en leksak. En ledtråd kan vara att 
leksaken rör sig, lyser eller låter.

Ge barnen i uppdrag att räkna hur många saker 
de har hemma i sitt rum som går på batteri eller 
el. Hur många saker hittar ni? Diskutera även 
hur saker med sladd eller batteri ska sorteras. 

UNDERSÖK: HUR VAR DET FÖRR?  
HUR ÄR DET I ANDRA LÄNDER?
Ge eleverna i uppdrag att prata med någon som 
är äldre. Förbered tillsammans frågor om hur 
det såg ut med sopor när de var små. Var det 
lika mycket sopor då som idag? Sorterades olika 
sopor, t ex olika förpackningar och mat? Släng-
des lika mycket mat? Vad var bättre förr? Vad är 
bättre idag?

Om någon elev har föräldrar eller släktingar som 
vuxit upp i ett annat land kan ni även ta reda på 
hur det såg ut där förr och hur det ser ut idag 
jämfört med i Sverige.

Diskutera i klassrummet vad som är bättre idag, 
vad vi kan lära av historien och av andra länder, 
samt vad vi behöver förändra inför framtiden. 

KOLLA KARTAN: VAR LIGGER…
Har eleverna sett några gröna återvinninsgbe-
hållare i närheten av skolan eller sitt hem? Rita ut 
dem på kartan. Kanske har någon lämnat farligt 
avfall så ni även kan rita in en miljöstation på 
kartan? 

http://www.svoa.se/matavfall
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Tips om material från andra
Det finns många som jobbar med eller berättar 
om våra frågor på olika sätt. Här listar vi några 
tips. 

TV-PROGRAM
Du kan hitta programmen på URs hemsida. Om 
du jobbar på en kommunal skola i Stockholm 
kan du även hitta material på www.sli.se/medi-
oteket. 

Några program är för yngre eller äldre barn, 
men är ändå givande att titta på tillsammans.

Välkommen till staden: Om sopor
Serie från UR för årskurs 4-6. Hur får man ihop 
allting i en storstad som Stockholm? I avsnittet 
”Om sopor” får vi veta vad som händer med 
stadens sopor efter att de slängts. Vi följer sop-
påsens väg från sopnedkastet till värmeverket.
www.urskola.se/Produkter/164835-Valkom-
men-till-staden-Om-sopor

Det finns även avsnitt som handlar om dricksvat-
ten och avloppsvatten.

Matildas mattegåta: Panta burkar
Serie från UR för årskurs F-3. Matilda ska panta 
en stor kasse med flaskor och burkar. Hur mycket 
pant blir det om hon får två kronor per flaska 
och en krona per burk?
www.urskola.se/Produkter/183835-Matildas-
mattegata-Panta-burkar

Barr och Pinne räddar världen
Serie från UR för förskolan, men serien kan ock-
så fungera för de yngre åldrarna i skolan. Barr 
och Pinne räddar världen från skräp och lär sig 
samtidigt om kretslopp, sopsortering och åter-
vinning. Det finns avsnitt om var man ska slänga 
glas, tidningar, batterier mm. 

Första avsnittet: www.urskola.se/Produkter
/155103-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Glas-
och-tidningar

Junk
I tv-programmet Junk förvandlas tusentals färdig-

lekta leksaker till helt nya prylar.
www.svtplay.se/junk

WEBBSIDOR

Sopor.nu - Sveriges avfallsportal
På sopor.nu finns information om hur man sorte-
rar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet 
ska lämnas och vad som händer sedan. Portalen 
är ett samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige, 
El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamling-
en, Naturvårdsverket och Recipo.
www.sopor.nu

Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
Här finns filmer på 2-3 minuter om hur återvin-
ningen går till: 
www.ftiab.se/filmer

Panta mera!
För förskolor och skolor om pant.
www.pantamera.nu/skolaungdom
www.pantresan.nu

Batteriåtervinningen
Sida med svar på allt som gäller batterier.
www.batteriatervinningen.se

Håll Sverige Rent
Arbetar för att förebygga och motverka ned-
skräpningen i staden, i naturen och i havet. 

Skräplabbet: 
www.skraplabbet.se

Jobba för att bli en kemikaliesmart förskola: 
www.skraplabbet.se/topic/YJP3qxEAACI-
A121G

BÖCKER

Så funkar det. Hemma och runtomkring, 
Mats Wänblad, Bonnier Carlsen, 2015
Boken innehåller bland annat några texter 
om sopor, t ex hur sopbilen fungerar, hur man 
källsorterar och hur matens kretslopp fungerar. 

http://www.sli.se/medioteket
http://www.sli.se/medioteket
http://www.urskola.se/Produkter/164835-Valkommen-till-staden-Om-sopor
http://www.urskola.se/Produkter/164835-Valkommen-till-staden-Om-sopor
http://www.urskola.se/Produkter/183835-Matildas-mattegata-Panta-burkar
http://www.urskola.se/Produkter/183835-Matildas-mattegata-Panta-burkar
http://www.urskola.se/Produkter/155103-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Glas-och-tidninga
http://www.urskola.se/Produkter/155103-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Glas-och-tidninga
http://www.urskola.se/Produkter/155103-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Glas-och-tidninga
https://www.svtplay.se/junk
http://www.sopor.nu
https://www.ftiab.se/143.html
http://www.pantamera.nu/skolaungdom
http://www.pantresan.nu
http://www.batteriatervinningen.se
https://www.skraplabbet.se/
https://www.skraplabbet.se/topic/YJP3qxEAACIA121G
https://www.skraplabbet.se/topic/YJP3qxEAACIA121G
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Arbetsmaterial och 
kopieringsunderlag
• De tre mysterierna för högläsning
• Samtliga faktablad för utskrift
• Kopieringsunderlag för sopsorteringsövning

Bilder till mysterierna samt presentation att visa för klassen finns i PowerPoint-format 
och kan laddas ner på www.svoa.se/skola. Där hittar du även filmerna som du kan 
visa klassen.

(Presentationer, filmer, bilder och texter är fria att användas i undervisningen av lärare 
och elever. Eventuella andra användningsområden kräver tillstånd.)

http://www.svoa.se/skola
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KAPITEL 1
VAD HAR HÄNT MED VATTNET? 

Ali och Alva sitter på hustaket i lekparken 
utanför Alva. De har tråkigt. Det är bara några 
dagar kvar tills sommarlovet börjar, och i dag 
är det verkligen varmt. Alva torkar bort svetten 
ur pannan med sin fotbollströja. Ali häller de 
sista vattendropparna från sin vattenflaska över 
huvudet. 

Fastän det är så varmt vill ingen vuxen gå och 
bada med dem. Alvas mamma är på jobbet på 
sjukhuset fast det är lördag. Alvas storasyster 
Felicia, som går i gymnasiet, är hemma. Men 
hon vill bara sitta inne i lägenheten med sin tele-
fon. Alis föräldrar är lediga, men det är tydligen 
jätteviktigt att fixa i trädgården just i dag.
 
”Vi kan spela fotboll!”, tycker Alva. Men Ali är 
inte sugen på att spela fotboll, och dessutom är 
det alldeles för svettigt i dag.

”Vi kan spela på Felicias telefon!”, tycker Ali.
Men Alva vet att de aldrig kommer att få låna 
den. 

De tänker och tänker, och sedan får Alva en idé:
”Nu vet jag, vi startar en deckarklubb! Och löser 
olika mysterier!” 

Ali tycker att det är en fantastisk idé. Han älskar 
mysterier och drömmer om att bli polis. De hop-
par ner från taket och börjar gå runt i lekparken, 
för att se om de hittar något mystiskt.

”Har du sett något mystiskt i dag?” frågar Alva 
en av papporna i sandlådan. Pappan tänker 
efter en stund.
”Nä, jag tror inte det”, svarar han och fortsätter 
hälla sand i småttisens hink.
Typiskt.

De bestämmer sig för att leta vidare inomhus. 
Dessutom är de supertörstiga, och bådas vatten-
flaskor är tomma. 

När de kommer in i köket går Alva fram till kra-
nen. Äntligen dags för lite vatten! Men ingenting 
händer. Va? Hon drar igen. Det händer fortfa-
rande inget. Vad konstigt!

Ali går in i badrummet och drar i kranen där. 
Nix. Alva kommer efter och sätter på duschen. 
Nähä.

Alvas storasyster Felicia kommer och säger att 
det inte är någon fara. Hon säger att det finns 
juice i en kanna i kylen, och att vattnet snart 
kommer tillbaka. 

Men vad är det som har hänt med vattnet egent-
ligen? Ali och Alva tittar på varandra och sedan 
börjar de skratta.
”Tänker du samma sak som jag!?” säger Alva.

Möjliga diskussionsfrågor:
• Vad använder vi vatten till hemma? 
• Finns det andra som behöver vatten? Hur 

många olika situationer där det behövs 
vatten kan ni komma på?

• Vad skulle hända om det inte fanns något 
vatten i skolan eller hemma under en längre 
tid? Vilka problem skulle uppstå? Hur skulle 
vi klara oss utan vatten?

• Har ni varit utan vatten någon gång? Hur 
gjorde ni då?

• Vad skulle hända om vi hade ont om vatten? 
Vad skulle ni välja att använda vattnet till? 
Vad är viktigast?

Vattenmysteriet

BILDSTÖD
Bilder till berättelsen finns 

även som PowerPoint att visa 
på projektor eller skriva ut. 

bilder-mysterier-ak123.ppt

VATTENMYSTERIET
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KAPITEL 2
DECKARKLUBBENS FÖRSTA MYSTERIUM

”Okej, har vi några ledtrådar?” säger Ali. ”Vad 
kan ha hänt med vattnet?” Det är nämligen dags 
för deckarklubben att lösa sitt första mysterium.

Alva vet att vattnet i kranen kommer från vatten-
verket. Susanne som är mammas kompis jobbar 
nämligen där.

De bestämmer sig för att kolla med Susanne 
om de kan komma till vattenverket. Susanne vet 
säkert vad som har hänt med vattnet. Felicia 
ringer upp Susanne som lovar att släppa in Ali 
och Alva. 

Ali och Alva tar tunnelbanan från centrum, och 
Susanne möter dem utanför tunnelbanespärrarna 
när de är framme. Hon har på sig ett par blå 
jobbarbyxor och ser lika glad ut som vanligt. 
Hon ger både Alva och Ali varsin bamsekram 
innan de hoppar in i bilen och åker till vattenver-
ket.

De stannar utanför ett högt staket. Där innanför 
ser de stora bassänger med vatten i. 
”Ni har tur som känner mig, det är inte vem som 
helst som får komma in här”, säger Susanne och 
blinkar, innan hon låser upp grinden och tar 
med dem till ett stort rött tegelhus. 

De kommer in i ett stort grått rum fullt med 
bassänger, med stängsel runtom. De stannar till 
vid en av bassängerna och tittar ner. Vattnet ser 
mörkt ut.
”Det där skulle inte jag vilja dricka!”, säger 
Alva.
”Nej, det här är inte alls färdigt”, skrattar Susan-
ne. ”Vi suger upp vatten från sjön Mälaren här 
bredvid. Först silar vi bort fiskar och växter. Men 
vattnet är inte så rent att man kan dricka det. Så 
här håller vi på att förvandla det till rent och gott 
vatten”, berättar Susanne.

”Hur då?” undrar Ali. Han kan inte se att det 
händer något särskilt med vattnet.

”Här använder vi i ett ämne som fungerar som 
en magnet och suger åt sig smuts”, berättar 
Susanne. ”Vi använder också sand för att sila 
bort smuts.”

De går ut igen, och Susanne stannar framför en 
av de stora bassängerna. Här ser vattnet mycket 
renare ut. 
”Här fortsätter vi att göra vattnet riktigt rent. Det 
finns bakterier som äter upp den sista smutsen så 
att ...”

”Vänta!” avbryter Alva. 
Ali och Alva har blivit så uppslukade av vat-
tenverket, så de har glömt bort att de har ett 
mysterium att lösa. 
”Allt funkar ju här. Varför kommer det inte något 
vatten i kranen hemma hos mig då?” frågar 
Alva.

Susanne säger att de är jättenoga med att hålla 
koll på allt som händer på vattenverket. Så det 
brukar aldrig bli något fel där.  
”Men det finns långa rör under marken som tar 
vattnet hem till er”, säger hon. ”Ibland går rören 
sönder och då måste vi stänga av vattnet medan 
vi lagar dem”, förklarar hon.

Sedan kollar hon i sin telefon, och ser att det har 
varit en vattenläcka nära där Alva bor.

Möjliga diskussionsfrågor:
• Varför behövs vattenverket? 
• Hur tror ni att en stor stad som Stockholm 

skulle klara sig utan vattenverk?
• Varför är vattenverket igång fastän det är 

helg? Tror ni att det är igång på natten 
också? Varför?

• Varför får inte vem som helst komma in i 
vattenverket?

• Hur bra är vattnet i Sverige jämfört med en 
del andra länder tror ni? Har ni varit i något 
land där man inte kan dricka vattnet från 
kranen?

VATTENMYSTERIET
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KAPITEL 3
EN GROP I VÄGEN

De tar gångvägen tillbaka till Alvas hus från cen-
trum. Där möter de några barn med badringar 
i händerna och handdukar över axlarna. De är 
på väg till badet.
”Tänk att vi brukar bada i samma vatten som vi 
dricker”, säger Ali.

Alva kommer att tänka på en grej som hon såg 
en gång.
”Det var en kille som slängde en massa skräp 
från sin båt. Han tänkte nog inte på att han skul-
le dricka det vattnet sedan”, säger hon. 

Just när Ali ska berätta vad han skulle vilja 
säga till den killen, ser de en grävskopa mitt på 
gångvägen. Och en stor grop i vägen. Uppe i 
grävskopan sitter en tjej med knallgula kläder, 
och nedanför står en kille med likadana kläder. 
”En ny ledtråd”, säger Alva och springer fram till 
killen och tjejen.

”Ursäkta, kan vi få ställa några frågor?”, ropar 
Alva och tjejen i grävskopan stänger av och 
hoppar ner.

”Vad är det som händer här?” frågar Alva med 
allvarlig röst. Killen och tjejen ler. 
”Vi håller på att laga en vattenläcka. Men vi är 
snart klara”, säger tjejen.

Hon berättar att röret som låg här under marken 
var gammalt och hade spruckit, och då rann 
vattnet ut. Det händer ibland tyvärr. Då är de 
som jobbar med rören snabba att laga, men de 
måste stänga av vattnet under tiden. Nu är röret 
lagat och de ska bara fylla igen gropen igen. 

”Kommer vi få vatten i kranen igen?”, frågar Ali.
”Javisst, det kommer tillbaka när som helst”, 
säger killen, och Ali och Alva får bråttom.

De springer bort till Alvas hus, skyndar sig 
uppför trapporna och kastar sedan av sig skorna 
i hallen. Alva hinner först fram till vattenkranen 
och jaaa, det funkar! Vattnet har kommit tillbaka!
De låter vattnet rinna en stund, innan de fyller 
varsitt glas.

”Tänk att vatten kan smaka så här gott!”, säger 
Ali när han klunkat i sig sitt första glas.
”Jag älskar vatten!” skrattar Alva som redan är 
inne på andra glaset.

De dricker och dricker och skrattar och stänker 
på varandra. Och just då kommer Alvas mamma 
in genom dörren. Ali och Alva berättar allt som 
hänt, och Alvas mamma tror knappt sina öron. 
Vilket äventyr!
”Men nu går vi och badar va, mina detektiver?”

Möjliga diskussionsfrågor:
• Varför behövs vattenrören? 
• Hur tror ni man fick vatten hem förr?
• Varför jobbar arbetarna trots att det är 

lördag?
• Vad tycker ni mest om att göra med vatten?
• Varför ska man inte slänga skräp i sjön? 

VATTENMYSTERIET
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Avloppsmysteriet
KAPITEL 1 
ETT VÄLDIGT SPECIELLT HALSBAND

Ali och Alva sitter och äter frukost i Alis kök. 
Alva har sovit över, och i dag ska de gå till 
Skansen tillsammans med Alis mamma. Alis pap-
pa ska stanna hemma med Alis småsyskon.
Alva vill helst se älgarna, och Ali är nyfiken på 
sälarna.

”Tänk om vi hittar ett nytt mysterium på Skan-
sen!” säger Alva och stoppar in en stor sked 
med fil och flingor i munnen. 
”Tänk om älgarna har försvunnit!” säger hon 
med mat i munnen.
”Tänk om sälarna har försvunnit!” säger Ali. 
”Eller om någon har tagit pengar från kassan!”
”Eller om pannkakorna i kaféet smakar jättekon-
stigt!” säger Alva.

Det var ganska länge sedan Ali och Alvas deck-
arklubb löste något mysterium nu. Ali och Alva 
är peppade på att komma iväg, och skyndar sig 
att äta upp frukosten. 

Sedan går Alva in i badrummet för att göra sig 
i ordning. Hon lägger tandborsten, hårborsten, 
kläderna och sitt halsband på toalocket. Hon 
borstar tänderna, borstar håret, kissar och klär 
snabbt på sig alla kläder. Ali är nästan lika 
snabb, och snart står de påklädda i hallen 
tillsammans med Alis mamma.

Men precis när de ska gå upptäcker Alva att 
hon glömt ta på sig sitt halsband. Den tunna 
kedjan med det lilla A:t på. Hon fick den när 
hon föddes och har den alltid på sig, förutom 
när hon sover.

När hade hon halsbandet sist? Ja just det, hon 
la det på toalocket! Hon måste ha glömt det där 
när hon hade så bråttom att göra sig i ordning.

Alva går in på toan och tittar på locket. Va? 
Inget halsband! 

Hon tittar under toan, men där finns inte heller 
något halsband. Hon tittar bakom toan. Ingen-
ting.

Hon tittar i papperskorgen. Där finns bara gam-
la äckliga tops, plåster och bomullstussar. Hon 
tittar i duschen, i handfatet och bakom tvättma-
skinen. Inget halsband. Inte någonstans. 

”Men det måste ju vara här någonstans”, säger 
Ali som kommer in i badrummet och hjälper till 
att leta. ”När såg du det sist?”

”Jag la det på toalettlocket. Sedan borstade jag 
tänderna. Sedan borstade jag håret. Sedan gick 
jag på ...”
Alva blir tyst. Det kan inte vara sant! 

”Sedan gick jag på toa! Och SPOLADE!” 

Möjliga diskussionsfrågor:
• Var tror ni att Alvas halsband har hamnat?
• Vet ni vad man får spola ner i toaletten? 
• Vad får man inte spola ner i toaletten?
• Varför har Alis familj en papperskorg i 

badrummet, tror du? Har ni en papperskorg 
i ert badrum?

KAPITEL 2
ETT NYTT MYSTERIUM

Alva sitter på golvet i hallen med ansiktet i hän-
derna. Hon har haft halsbandet i hela sitt liv och 
nu är det borta! 

Ali försöker trösta.
”Du kanske kan köpa ett nytt halsband. Det finns 
säkert andra halsband med A:n på i affären”, 
säger han.

Men Alva vill inte ha något nytt halsband. Hon 
vill bara ha sitt halsband, det hon haft i hela sitt 
liv. Men det är nerspolat i toaletten.

AVLOPPSMYSTERIET
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Då får Ali en idé.
”Det man spolar ner i toan åker väl till avlopps-
reningsverket?” säger han. 
”Jaa ...” säger Alva.
”Då får vi väl åka dit och leta efter halsbandet!”
Alva reser sig upp, och så tittar de på varandra. 
De börjar skratta och sedan går det snabbt. 
Snart är de på väg ut genom dörren igen. 
Deckarklubben har nämligen ett nytt mysterium 
att lösa. 

”Men Skansen då ...” försöker Alis mamma.
”Skansen får vänta! Kom nu!” säger Ali och 
puttar ut sin mamma genom dörren. 

”Men hur ska ni kunna komma in på avloppsre-
ningsverket?” fortsätter Alis mamma när de går 
mot tunnelbanan.
”Det löser sig!” säger Ali, och just då går han 
över ett brunt brunnslock med ett A på.  
”A som i Ali”, säger Ali.
”Nej, A som i Alva”, säger Alva, ”som på mitt 
halsband”.
”Nej”, säger Alis mamma. ”A står för avlopp.” 

Hon berättar att de som jobbar med avloppet 
kan lyfta på brunnslocket och klättra ner. Då 
kommer de till rören, där allt som spolats ner i 
toan åker innan det kommer till avloppsrenings-
verket. 

”Åh, tänk om mitt halsband åker under oss just 
nu!” säger Alva.
De tittar på locket och undrar om det går att 
öppna. Just då kommer det en bekant figur som 
går mot dem. Det är Susanne. Alvas mammas 
kompis som jobbar på vattenverket. Hon kanske 
kan hjälpa dem! 

”Tyvärr, jag kan inte komma ner här. Det är bara 
de som jobbar med rören som får det”, säger 
hon när Ali och Alva berättat allt.

Susanne berättar att det blir stopp i rören om 
någon spolar ner skräp. Och då måste de som 
jobbar med rören klättra ner och fixa det. 
”Det vore ändå svårt att hitta halsbandet där 
nere”, säger Susanne. Det kan ha fastnat nästan 
var som helst. Eller så är det redan på väg till 
avloppsreningsverket.

”Kan du hjälpa oss att komma in på avloppsre-
ningsverket då?” frågar Alva.
Susanne tänker efter.
”Min kompis jobbar där”, säger hon sedan. 
”Jag kan be honom släppa in er. Vill ni det?”
Självklart vill de det!

Ali, Alva och Alis mamma tar tunnelbana och 
buss till avloppsreningsverket, och det känns som 
det tar en evighet. Men till slut är de framme. 
När de går av bussen ser de en jättehög skor-
sten bakom ett stort blått hus.

Susannes kompis Zoran kommer och möter 
dem och tar med dem in. De tar hissen ner och 
kommer till en korridor med stenväggar. Sedan 
kommer de till ett stort rum där det luktar kon-
stigt. Det luktar skit. 
”Men fy!”, säger Ali och håller för näsan.
”Äckligt!” säger Alva och håller andan.
Zoran skrattar. Han är van vid den här lukten 
och tycker inte att det är så farligt. 

”Här ska ni få se”, säger Zoran och öppnar en 
lucka till ett silvrigt skåp. ”Här fastnar allt toa-
papper, men också sådant som egentligen inte 
ska spolas ner i toan.”
Bakom luckan sitter massa gammalt använt toa-
papper, men också tops, våtservetter, plåster och 
annat skräp. Så äckligt! 
”Stäääng!” ropar Ali och vänder bort ansiktet 
för att slippa se.

Men Alva stoppar Zoran från att stänga. 
”Vänta, vad är det där?” 

Hon har fått syn på något mellan pappersbi-
tarna och skräpet. Det är något långt och smalt. 
Det ser precis ut som en kedja. 

Möjliga diskussionsfrågor
• Varför tror ni skräp som fastnar i rören kan 

bli problem?
• Det kommer mycket skräp som inte hör hem-

ma i avloppsvattnet till avloppsreningsverket. 
Varför har någon slängt våtservetter, plåster 
och tops i avloppet, tror du? Hur borde de 
göra?

• Hur tror du att det var förr? Vart tog kisset 
och bajset vägen då?

AVLOPPSMYSTERIET
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KAPITEL 3
BAJS SOM BENSIN

Alvas hjärta dunkar. Tänk om det är hennes 
halsband! Hon tittar närmare.

Åh nej! Det är inget halsband. Det är en bit 
tandtråd. Varför spolar folk ner sådant?

Zoran tittar i de andra silvriga skåpen, men 
hittar inget halsband där heller. 
”Jag är ledsen”, säger han. ”Men det är omöj-
ligt att hitta något så litet här. Det kommer in så 
mycket avloppsvatten och skräp varje dag.” 
Alva känner sig ledsen. Hon kommer nog aldrig 
att hitta sitt halsband.

”Vill ni se vad som händer med avloppsvattnet 
sedan?” frågar Zoran och det vill Ali och Alva 
gärna nu när de ändå är här.

De går till ett annat rum där det finns stora bas-
sänger. Det luktar fortfarande jätteäckligt. 
”Här tar vi bort smuts med ett ämne som funge-
rar som en magnet”, berättar Zoran, och sedan 
går de vidare till ett annat rum som ser ungefär 
likadant ut. Zoran berättar att det finns små 
bakterier som äter smuts där. 
”De tycker att kiss och bajs smakar jättegott”, 
säger Zoran och skrattar.

Han berättar att många tyvärr spolar ner målar-
färg och annat som bakterierna mår dåligt av. 
Sedan går de genom flera rum, och till slut 
kommer de till ett stort hål där det forsar massor 
av vatten. 

 ”Här är det renade vattnet. Nu ska det bara ut i 
Östersjön. I samma vatten som ni åker på om ni 
tar färjan till Skansen eller Gröna Lund”, säger 
Zoran.

Skansen ja. 
Ali tittar på klockan. Det finns fortfarande tid för 
att hinna gå på Skansen. Zoran tipsar om att det 
går en buss utanför som kör till Djurgårdsfärjan. 
”Och vet ni, den använder bajs som bensin!” 
säger han och skrattar.
”Vadå bajs?” undrar Alva som tror att han 
skojar.

”Det är faktiskt sant. Bussen kör på biogas, och 
biogas är gjort på bajs och annat som tas bort 
från vattnet här i avloppsreningsverket”, säger 
Zoran.

Ali, Alva och Alis mamma vinkar hejdå till Zoran 
och hoppar på bussen. Alva tänker på sitt hals-
band. Hon saknar det så mycket.

Då ringer det i Alis mammas telefon. Alis 
mamma pratar på arabiska och Alva förstår inte 
vad hon säger. Men så börjar Alis mamma att 
skratta. Och sedan börjar Ali också skratta.

”Alva”, säger Ali och skrattar så mycket att han 
knappt kan prata. ”Vi åkte till avloppsreningsver-
ket helt i onödan.”
”Åh, Alva!” säger Alis mamma. Hon torkar 
bort glädjetårarna ur ögonen och fortsätter att 
skratta.

Alva fattar verkligen ingenting.
”Men vad är det som är så kul?”

Till slut lyckas Alis mamma lugna ner sig så 
mycket att hon kan berätta.
”Alis pappa städade badrummet i dag. Och 
vet du vad han hittade? Ditt halsband. Det satt 
fastklämt under toalettsitsen.”

Möjliga diskussionsfrågor:
• Varför måste avloppsvattnet renas? Vad skul-

le hända om det inte fanns något avloppsre-
ningsverk?

• Vad händer om man häller ut giftiga saker i 
avloppet?

• Vad kan du göra för att göra det lättare för 
avloppsreningsverket att rena vattnet?

• Hur tror du att det är att jobba på ett av-
loppsreningsverk?

AVLOPPSMYSTERIET
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KAPITEL 1  
EN GRIS I ÅTERVINNINGEN

Ali och Alva är hemma hos Alva. Det är efter-
middag och de har nyss kommit från fritids efter 
en lång och regnig dag.

”Jag är så himla hungrig i dag”, säger Ali och 
tar sista tuggan av sin macka.
”Jag med”, säger Alva och stoppar ner nya 
mackor i brödrosten.

De rostar den ena mackan efter den andra. Och 
häller upp det ena glaset mjölk efter det andra.
När de har ätit klart plockar de undan tillsam-
mans. Mjölkpaketet är tomt. Alva sköljer ur och 
plattar till det. Sedan öppnar hon skåpet under 
diskbänken och lägger mjölkpaketet med de 
andra pappersförpackningarna som ska till 
återvinningen.

Brödet är också slut. Ali lägger den tomma 
brödpåsen med de andra plastförpackningarna 
under diskbänken. Han torkar av bordet och 
plockar upp några ostkanter och en brödkant 
från bordet. Sedan slänger han dem i soporna.

”Nej, vad gör du?” säger Alva och visar att det 
finns en påse för matrester också. ”Alla matrester 
ska ligga i den här påsen”, säger hon.

Alis familj brukar inte sortera ut matrester. Han 
måste nog kolla med sina föräldrar om de också 
kan börja med det. 

Matpåsen och påsen med plast blir fulla. Ali och 
Alva bestämmer sig för att gå ut med dem. De 
har ändå inget särskilt för sig, och det är första 
gången på hela dagen som det inte regnar.

”Är det ingen annan plast som vi borde ta med 
när vi ändå går till återvinningen?” undrar Ali. 
Och då får Alva syn på sin gamla sjungande 
leksaksgris i ett hörn. Den som hon lekte med 
när hon var liten. Och som de tänkt göra sig av 
med så länge. Den är av plast, så den får också 
följa med till återvinningen.

Ali och Alva slänger matpåsen utanför porten, 
och plasten i en av de gröna behållarna lite 
längre bort på gatan. Behållaren är proppfull, 
men de lyckas precis trycka in all sin plast. 

När de kommer tillbaka sitter Felicia framför tv:n 
i vardagsrummet. Felicia är Alvas storasyster 
som är 17 år och går i gymnasiet. 

Ali och Alva berättar för Felicia att de slängt den 
gamla leksaksgrisen.
”Bra va?” säger Alva. ”Vi har ju tänkt göra oss 
av med den så himla länge.”

Men Felicia tycker inte alls att de gjort något 
bra. Tvärtom.

”Den går ju på batterier. Då kan man inte 
slänga den i återvinningen! Det är farligt för 
miljön”, säger hon. ”Förresten får man inte 
slänga plastleksaker där heller. Det är bara för 
förpackningar.”

Ali och Alva känner sig jättedumma. De vill 
absolut inte förstöra miljön. 

Vad ska de göra nu?

Möjliga diskussionsfrågor:
• Blir det mycket sopor hemma hos er också? 

När blir det sopor?
• Vilka sorts sopor sorterar ni hemma?
• Varför tror ni att man ska sortera soporna?

KAPITEL 2
DET STINKER!

Ali och Alva kastar på sig gummistövlar och 
jackor. Sedan springer de nerför trapporna i 
Alvas hus, och bort mot återvinningsstationen. 
Om de inte skyndar sig så hinner någon kanske 
köra iväg med återvinningen. Och då kommer 
de aldrig få tag på leksaksgrisen.
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De springer så fort de kan. Men det är jobbigt 
att springa med gummistövlar. Dessutom måste 
de akta sig för alla stora vattenpölar. Alva är 
snabbare än Ali och hinner först fram. Hon går 
fram till behållaren för plastförpackningar. Den 
är helt tom. Det kan inte vara sant!
”Vad ska vi göra nu?”, säger Ali. 
”Det vet jag”, säger Alva. ”Vi har ju ett nytt 
mysterium att lösa!”
Sedan börjar de skratta. Äntligen ett nytt mysteri-
um för deckarklubben!

”Okej, har vi några ledtrådar?” säger Ali. ”Vet 
du vart förpackningarna tar vägen när någon 
hämtat dem?” 
Alva har ingen aning. Det här kommer bli ett 
klurigt mysterium.

Men då ser Ali en lastbil utanför ett av höghusen 
längre bort på gatan. Bredvid bilen står en tjej 
med orange kläder. Hon tittar på när bilen lyfter 
upp soptunnor och häller ner sopor i bilen.
”Alva, kolla!”, säger Ali.
”Åh! Vår första ledtråd!” säger Alva. ”Det är 
säkert hon som har hämtat grisen. Det här blir ett 
enkelt mysterium!”

De skyndar sig fram till bilen och tjejen. När de 
kommer dit känner de soplukten. Det stinker.
”Har du sett en leksaksgris?” frågar Alva medan 
hon håller för näsan.

Men det har tjejen inte gjort. 
”Jag är ledsen, men det är svårt att se vad som 
finns bland soporna”, förklarar hon. ”Dessutom 
mosas soporna i bilen.”
Åh nej! 
”Men vad händer med soporna nu?” säger Ali 
till tjejen.
”Nu ska jag köra soporna till värmeverket. Där 
kommer soporna brännas upp och bli värme 
som vi använder i staden. Matpåsarna kör jag 
till ett annat ställe. De kommer bland annat för-
vandlas till biogas. Det är som bensin fast bättre 
för miljön”, säger tjejen.

”Men plasten då?” undrar Ali. 
”Plaståtervinningen? Nej, jag hämtar bara 
vanliga sopor och matrester. Det är en annan bil 

som hämtar återvinningen från de gröna behål-
larna.” 

De går därifrån, men det är ingen idé att deppa. 
De har ju fått en ny ledtråd. 
”Tjejen sa att det är en annan bil som hämtar 
återvinningen. Då får vi leta reda på den. Den 
kan inte ha kommit så långt”, säger Alva och 
hoppar jämfota i en stor vattenpöl.

Men åt vilket håll ska de gå för att leta? De 
tänker efter.  
”Jag vet var det finns andra gröna behållare här 
i närheten. Vi går dit och kollar”, säger Ali. 
”Vi springer dit och kollar”, säger Alva.
De springer förbi de stora höghusen, genom 
gångtunneln och bort till skolan. På gatan 
utanför finns gröna behållare. Men de ser ingen 
lastbil. 

De fortsätter bort mot centrum. Men det finns 
ingen bil vid de behållarna heller. Ali och Alva 
sätter sig ner vid återvinningsstationen och häm-
tar andan. De är helt slut av springturen. 

Det ligger kartonger och plastburkar bredvid 
behållarna. 
”Varför kan folk inte slänga ordentligt?” säger 
Ali argt och de petar i grejerna i rätt behållare. 
Då hör de något bakom sig. Det låter som en 
bil. Ali och Alva vänder sig om. 

Det är en lastbil. 

Möjliga diskussionsfrågor:
• Vad skulle hända i en stor stad som Stock-

holm om ingen hämtade och tog hand om 
soporna?

• Vad händer med det som finns i den vanliga 
soppåsen? 

• Vad händer med matresterna om man sorte-
rar dem? 

• Har ni sett gröna behållare för återvinning 
där ni bor? Eller kan ni lämna er återvinning 
i ett miljörum i ert hus?

• Varför sorterar inte alla människor sina 
sopor tror ni? Hur kan man få dem att förstå 
att de borde göra det?
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KAPITEL 3
PLASTEN BLIR GUMMISTÖVLAR

En kille hoppar ut och går fram mot de gröna 
behållarna. 
Det måste vara han som har hämtat grisen!

”Kan vi få kolla i din bil? Vi har slängt en grej 
fel”, säger Alva. 
”Nej, det går tyvärr inte”, säger killen och börjar 
tömma återvinningsbehållarna. Först lyfter bilen 
upp behållaren med pappersförpackningar. 
Botten öppnas och allt åker ner i bilen. Ali och 
Alva ser mjölkpaket, papperspåsar och tomma 
toarullar flyga förbi. 

Sedan gör bilen samma sak med plasten. Ali 
och Alva ser gamla smörpaket, plastpåsar och 
glasslådor. Tänk om de hade hunnit i tid! Då 
hade de kunnat rädda leksaksgrisen. 

”Vad händer med plasten nu?” frågar Ali.
”Den blir nya grejer. De där stövlarna ni har 
på er till exempel. De är gjorda av plast från 
återvinningen!”

De frågar killen vad han tror kommer hända 
med deras leksaksgris.
”En leksaksgris? Varför sa ni inte det på en 
gång!?” säger killen och går in i bilens förarhytt. 

När han kommer ut igen har han leksaksgrisen i 
handen.
”Är det den här ni menar?”
Ali och Alva tror inte sina ögon. Där är ju gri-
sen! 

”Den stack ut ur en proppfull återvinningsbehål-
lare i dag. Och min lilla grabb har alltid önskat 
sig en sådan här”, säger killen. ”Men om den är 
er, är det klart att ni ska ha tillbaka den.” 
Han sträcker fram leksaksgrisen.

Men Ali och Alva vill ju inte alls ha tillbaka den. 
De skulle ju bara se till att den inte förstör miljön. 
Mycket bättre då att den får komma till använd-
ning.

”Ni anar inte hur glad min grabb kommer bli”, 
säger killen glatt.

Sedan hoppar han in i bilen.
”Men nästa gång”, säger han. ”Tänk på att 
sortera ut allt som har sladd eller batteri. Och åk 
med det till en speciell återvinningscentral eller 
miljöstation i stället.”
”Och om grejerna går att använda, så kan ni ju 
ge dem till någon som vill ha dem!”

Ali och Alva tittar efter bilen när den åker iväg. 
Plötsligt börjar det spöregna. Alva sträcker ut 
armarna och börjar dansa i regnet. Håret och 
kläderna blir alldeles blöta. 

”Vi löste mysteriet!”, ropar hon genom regnet.
”Ja”, skrattar Ali och drar upp luvan över 
huvudet. ”Men det bästa var nog att vi räddade 
miljön.” 

”Eller att vi gjorde så att en liten kille blev glad!” 
säger Alva och fortsätter dansa.
Sedan tar Ali av sig luvan och börjar dansa han 
med. 

Möjliga diskussionsfrågor:
• Vad betyder ordet ”återvinning”? 
• Varför är det bra att återvinna t ex plast istäl-

let för att göra ny plast?
• Vad händer om vi slutar att återvinna?
• Varför är det bättre för miljön att återanvän-

da istället för att återvinna?
• Har ni saker som någon annan skulle kunna 

använda istället för att ni slänger dem? 
• Hur kan ni göra för att det ska bli mindre 

sopor hemma? Hur kan ni minska mängden 
sopor i skolan?

• Varför tror ni att man ska lämna saker med 
sladd eller batteri till en miljöstation eller 
återviningscentral?
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Tillsammans för världens mest hållbara stad

Har du frågor  
eller förslag?
Hör gärna av dig om du har frågor om materialet eller om du har 
idéer om hur det skulle kunna bli bättre! Vi tar gärna emot alla 
synpunkter och förslag!

08-522 120 00
kommunikation@svoa.se

www.svoa.se/skola
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