
Lärarhandledning.
Vi på Mälarenergi har sedan många år haft ett nära samarbete med skolor i vår region. Det vill vi 
fortsätta och göra ännu bättre, genom att försöka förmedla det vi vet om vatten- och avlopps-
rening. Mälarenergis önskan är att skapa ett miljöengagemang hos barn och ungdomar, så att de 
förstår att vi måste vara rädda om vårt vatten – vi har det bara till låns.

Vatten- och avloppsrening
Diskutera med barnen om: 
•	 Var finns det vatten?
•	 Var kommer vattnet ifrån?
•	 Varför måste vi vara rädda om det vatten vi har och på vilket sätt vi kan vara det?

Diskutera även mängden vatten:
•	 Att ett badkar exempelvis rymmer ca 200 liter och 

att varje människa gör av med ungefär lika mycket 
per dag. 

•	 Vatten är inte bara livsnödvändigt för vår överlev-
nad, utan även växters och djurs. 
Vi människor består till 2/3 av vatten.

Tips!
– Låt barnen rita en egen människa som de fyller med 
2/3 vatten.

Skräp i toaletten
Berätta om allt skräp som spolas ner i toaletten varje dag, t ex tops, pappershanddukar och hår 
från hårborsten.
Diskutera med barnen om:
•	 Vad får man spola ner i toaletten? Det man får spola ner i toaletten är endast kiss, bajs och 

toapapper.
•	 Var slänger man allt skräp som inte ska vara i toaletten? (Gör gärna en övning med barnen)
•	 Hur mår Niklas och hans kompisar när man spolar ner skräp, starka rengöringsmedel och 

mediciner i avloppet?
•	 Vad händer med Mälaren, om inte Niklas och hans kompisar mår bra?

Tips!
– Ta två skålar fyllda med vatten. Lägg toalettpapper i den ena skålen och en pappershandduk i 
den andra skålen och vispa runt. Vänta några minuter. Vad händer med respektive papper? Varför? 
Toalettpapper är anpassat att söndra men inte pappershandduken. Ta skålen med pappershand-
duken och häll genom en sil. På så sätt symboliserar man gallret på avloppsreningsverket (första 
stora huset på bilden).

– Dela ett papper genom att dra ett streck på mitten. På ena sidan får barnen rita något man får 
slänga i toaletten och på andra sidan något man inte får slänga i toaletten. För att förstärka det 
hela, sätt ett stort rött kryss över sakerna man inte får slänga i toaletten. Sätt upp den på försko-
lans/skolans toalett eller låt barnen ta hem teckningen. Denna ska sedan påminna dem om vad 
som hör hemma i en toalett.
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Här kan man följa vattnets väg genom avloppsreningsverket. I sagan 
kan du visa att Niklas bor i biosteget och hans kusiner i rötkammaren. 
Följ sedan det röda röret från rötkammarna som går ut till bussen 
för att förklarar vart gasen tar vägen. Visa också på att det renade 
vattnet åker ut i Mälaren igen. Diskutera vad som händer med vattnet 
i Mälaren. Att det åker till vattenverket, där Johan och hans kompisar 
bor och jobbar och åter igen in i våra hus.

Tips!
– Låt barnen måla Niklas kusiner i sagoboken.

Kretsloppet
Många barn är fascinerade av dinosaurier. För att de ska få en förståelse om att vattnet går runt i 
ett kretslopp och att vi inte får något nytt vatten på jorden, så kan du berätta att vi dricker samma 
vatten som på dinosauriernas tid. I din undervisning kan du även utgå från årstiderna när du talar 
om vattnets kretslopp. Vad händer med snön när det börjar bli vår, vart tar all snö vägen som smäl-
ter ner till vatten, när det regnar på våren eller hösten vart tar vattnet vägen då? Det är även viktigt 
att berätta att snö och vatten även förångas upp i luften och kommer ner som snö och regn. 

Grundvatten
Grundvatten är det vatten som sipprar ner och renas
genom jordlagret. Därför är det oftast svalt, rent och
bakteriefritt och används bland annat till dricksvatten.
Kanske något av barnen har en egen brunn?

Ytvatten
Vatten som finns i sjöar och vattendrag kallas ytvatten.
I städerna är det svårt att få tag på så mycket bra grund-
vatten att dricksvattnet räcker till alla, då använder vi 
ytvattnet. Ungefär hälften av allt kommunalt vatten
hämtas från sjöar och vattendrag. I Västerås tar vi vårt
vatten från Mälaren. Ytvattnet måste alltid renas innan vi 
kan dricka det.



Hur vi renar vårt dricksvatten på vattenreningsverket
Om du vill vidareutveckla hur Johan och hans kompisar på vattenverket jobbar, kan du utgå ifrån 
den här bilden.

Här kan du visa hur vattnet i kranen kommer från Mälaren. Berätta att det sker en rening även på 
vattenverket och att vattnet pumpas upp i ett vattentorn och lagras där över natten. Vattentornet 
hjälper till att dela ut vattnet jämnt så det kan rinna ut till hela Västerås under både dag och natt 
och skapar ett tryck, så alla som bor i höghus också kan få vatten.

Tips!
– Ta en kaffefilterbehållare med ett filter i. Förklara att det finns filter på vattenverket (men större). 
Häll vatten som är uppblandat med jord i filtret. Vad händer med vattnet? Prata om att det görs 
om flera gånger på vattenverket.

Vi önskar er lycka till med er toalettresa!
Mälarenergi

P.S. Vi har bifogat en enkel informationsfolder till föräldrarna, som vi gärna ser att ni skickar hem 
med barnen. Alla föräldrar är exempelvis inte medvetna om vattnets kretslopp och den förorening 
som sker genom avloppen och gator (t ex varför biltvätt på gatan inte är bra).


