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Toalet ter oc h avlopp
Hur man gjorde förr
Utedass
Potta för att slippa gå ut i mörket
Tömma potten genomfönstret
Gamla tåg

Flygplanstoaletter och i moderna tåg
xxxxx

Varför har vi vatten i toalettstolen
xxxxx

Varför kan det bubbla från handfat
xxxxx

Få avloppet att rinna i rätt riktning
xxxxxx

Hur man slipper gräv ned djupa rör
xxxxx

Uppgifter
Du ska skriva i loggboken som är delad med dig:
• Svara på frågorna så tydligt som möjligt, så att någon som inte varit med på lektionen
förstår vad du menar.
• Ha med en bild som hjälper till och förklara frågorna 3-7. Ni ska rita bilden själva och
inte kopiera bilden ifrån Internet eller detta häftet.
• Det kan även vara bra om du tar med en bild som visar hur det kan se ut med dessa rör
som sticker upp genom taket på husen - plocka lämplig bild från Internet.
• Om du skriver frågorna och svar i loggboken så kan man få E och D i betyg.
Om man skriver i en löpande text och stycken, så man kan förstå utan att läsa frågorna
kan man få mellan F och A beroende på hur djuplodande texten är och om man har med
vilka reflektioner du har under arbetets gång.
1. Vad menas med utedass?
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2. Hur fungerar en toalett på ett flygplan eller ett modernt tåg? (Inget vatten, sluten tank,
ha med en förklarande bild)
3. Varför har vi vatten i toalettstolen?
4. Varför luktar det inte från handfat och dusch?
5. Hur gör man för att avloppet ska rinna åt rätt håll i avloppsrören som ligger i marken?
6. Varför har vi ett rör som går upp på taket på husen?
7. Om nu rören i marken ska luta. Hur gör man för att rören i marken inte ska gå för
djupt?
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Rena avloppsvattnet
Förorenade sjöar
Förr i tiden hade alla gårdar kor och grisar. När man rengjorde stallarna la man
xxxx

Uppgifter
2. Varför renar man avloppet innan det går ut i floder, sjöar och hav?
3. Skriv en förklarande text med på de olika stegen som sker när man renar
avloppsvattnet innan det släpps i floder och sjöar.
4. Hur pass rent är vattnet som lämnar avloppsreningsverket? Kan man dricka det? Kan
man bada i det?
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Rena dricksvatten
Fjällen
Om man vandrar i de svensk-norska fjällen är vattnet så pass rent att man kan dricka
direkt från bäckarna. Vattnet ofta kallt och rent. Det kommer ofta från snö och is som
smälter under sommaren. Detta gör att man oftast inte behöver ta med sig en massa vatten
på vandringen. I många andra länder kan man inte dricka ur bäckarna utan att bli sjuk,
därför måste man i dessa länder bära med sig allt vatten man behöver under vandringen.
Om man dricker från en sjö uppe i fjällen kan man bli sjuk. I en sjö rör sig inte vattnet så
mycket. Då kan bakterier och alger växa till och det är dessa som man blir sjuk av. I
bäckarna så rör vattnet på sig så bakteriernas och algernas cellmembran går sönder och
dör.
När vattnet passerat flera sjöar och rinner i floder, finns ofta så mycket bakterier i vattnet
så man ska undvika att dricka utan att döda bakterierna. Detta kan man göra genom att
koka vattnet, tillsätta klortabletter eller belysa med uv-ljus. Det finns även speciella filter
som man kan använda, men då måste man pumpa vattnet igenom filter.

Förr i tiden
Förr i tiden kunde man ta vatten från en bäck, å eller en brunn. Man hade vedspis för att
laga mat och värma huset med. På vedspisen hade man ofta en kastrull eller kittel med
vatten, där man kokade upp vattnet. Bakterier som fanns i vattnet dog när man kokade
vattnet. Det varma vattnet kunde man hälla upp i en kanna om man ville dricka kallt vatten
senare.
På många ställen grävde man en brunn. I botten kom grundvatten från marken bredvid.
Ofta la man i en ål, som kunde äta sorkar och möss som kunde ramla ned och drunkna i
vattnet. För att inte bakterier och alger skulle växa till i det stilla stående vattnet hade man
ofta en brunnslock, som gjorde att solljus inte kunde komma ned.
På den tiden var det ett tungt jobb att bära in vatten till huset. Under varma och torra
somrar händer det att brunnarna blir torra och man måste hämta vatten från annat ställe.
Ute på landet kan är det fortfarande vanligt med att man har brunnar. Ibland är det en
gammal brunn som kan lag ned en pump i som pumpar upp vatten till huset. Ofta har man
borrat ett hål i marken och pumpar upp vatten från det hålet.

Var man tar vatten ifrån
Landskapet påverkar var man tar vattnet från. Helst tar man från en mark som består av
mycket sand. Då blir vattnet naturligt renat, så man inte behöver rena vattnet så mycket
från bakterier.
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Från floder. Floder som forsar har inte så mycket bakterier och alger. Detta vatten kan
användas efter att man renat vattnet i ett vattenreningsverk.
Från sjöar. Bakterier och alger vill ofta ha solljus och finns därför mest de översta
metrarna i sjöarna. Ofta väljer man att ta från en djup sjö och djupt ned i sjön. Detta vatten
måste renas innan man kan dricka det. Man renar det i ett vattenreningsverk.
Det är dyrt att rena havsvatten från salt. Därför undviker man att använda havsvatten om
det går.
I en del länder är det brist på vatten. Då kan de välja att försöka rena avloppsvattnet genom
att tillsätta mycket klor och leda detta tillbaka till husen. Det är då ok att bada och duscha,
men man bör undvika att dricka det. Antingen ska man koka detta vattnet eller köpa rent
vatten på flaska från livsmedelsbutiken.

Vatten reningsverk
Vattenreningsverken ser lite olika ut beroende på var man tar vattnet ifrån. Borrhål och
vatten från sandrik mark behöver mindre rening.
Vatten från sjöar och floder kräver lite mer rening.
xxxx

Uppgifter
5. Vilka sätt kan man rena vatten själv om man inte litar på att vattnet inte är tillräckligt
rent för att drickas?
6. Var tar man helst vatten från? Och vilket vatten undviker man att använda och varför?
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7. Skriv en förklarande text med på de olika stegen som sker när man renar sjövatten
innan det släpps ut i kranarna.
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Lutande planet - experiment
Frågeställning
Arbetet jämför med kraften för att lyfta rakt upp jämfört dra upp ett lutande plan.

Material
• ett lutande plan
• en bil/vagn
• linjal
• dynamometer

Uppgift
XXXX EJ KLAR
XXXX BILD PÅ HUR DET SKA SE UT

Redovisning
Skriv i loggboken följande underrubriker; Vad vi gjorde, Vad som hände och Förklaring/
Slutsats.
I Vad vi gjorde ska du skriva en förklarande text på vad vi gjorde och du ska ha med en
ritad bild på hur det såg ut.
I Vad som hände ska du ha en tabell med mätvärdena och beräkningarna för arbetet.
Kraften/N

Sträckan/cm

Arbetet/Ncm
(kraften • sträckan)

Lyfte rakt upp
Drog bilen längs
det lutande planet

I Förklaring ska beskriva vad det är för enkel maskin som du gjort en modell på. Var det
någon skillnad i hur stort arbete som utfördes när man lyfte bilen rakt upp jämfört med
när man drog den längs det lutande planet? När krävdes det minst kraft? Vad kan du dra
för slutsats? Vad menas med mekanikens gyllene regel och vad har den med experimentet
att göra?
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